
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

 مراجعة على ما سبك

 
 ألســاو انكهمــت                    -1-

 

 

 

 

 –نبات  -حٌوان –إنسان 

مدٌنة أوله )ا ل( –جماد 

 أواخره )ة( أو تنوٌن

(مؤنث  –اسم ) مذكر   

 

 فعل

 

 حشف
 

 عول ٌحذث صهي 

 ماضً

 

 مضارع

 

 أمر

 

 ذاكر

 لعب

 نام

 ٌزاكش تزاكش -تزاكش -أراكش
تلعب-ٌلعب -تعلب -العب   

 تنام  -ٌنام -تنام -أنام

 ذاكر

 العب

 نم

 هثل حشوف الجش 

" هي  ، إلى ، على ،عي 

 ، فً ، الباء، الالم " 

االسن الزي ٌؤتً بعذها 

 ٌكىى اسوآهجشوسآ

 االســـــم
 

 مفـــــرد

مادل على واحد أو 

 واحدة

الرجل(( –))المؤمن   

 مثنـــــى

أو اتنتٌن مادل على اثنٌن 

)ان ( وأخره   

الرجالن -المؤمنان  

جمــــع         

 

ن اثنٌن أو اثنتٌنماادل على أكثر م  

 

 

 

جمع مذكر سالم               جمع مؤنث سالم      جمع 

 تكسٌر



 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إعراب

 

 

 

 جرال النصب الرفع النوع

 الفتحةةةةةةة      ضةةةةةةرب الولةةةةةةد  مإدب الولد الضمة           المفرد 

 .الجرس

الكسرة     ذهب أحمد إلةى 

 .الحفل

.                                 الٌةةةاء       سةةةلمت علةةةً  الرجلٌنالٌاء        شاهدت  مإدبان  المإمناناآللف        المثنً 

 الرجلٌن.                

ذكر جمةةةع المةةة

 سالم 

                                                          .الٌةةةةاء       ذهبةةةةت ألةةةةً  المإمنٌن الٌاء       شاهدت  مإدبون المإمنون الواو       

 المهندسٌن .                

جمةةع المإنةة  

 السالم

 سلمت علً  الكسرة   لمإمنات الكسرة    شاهدت ا مإدبات المإمنات الضمة      

 األمهات 

 الكسرة     سلمت علً  الرجالالفتحة    شاهدت  ألوٌاء الرجال الضمة         جمع التكسٌر 

 الرجال 

 

 أنواع اجلمل-2-
 

جملة اسمٌة 

 تبدأ باسم
 جملة فعلٌة تبدأ بفعل 

فردالم  الجمع المثنً 



 
 
 
 
 
 

 

 الظرف                                                                          

 

 اسم منصوب وهو نوعان

 

 مكان                                                                          زمان                              

أي ٌبٌن مكان حدو  الفعل                                                                أي ٌبٌن زمن حدو  الفعل                                           

                        .                                                      

خلف ( الشجرة                                                                      –تحت   –فوق  –عصراً (    العصفور ) أمام  –مساًء  –ذهبت إلى المحل ) صباحاً 

                                            .               

 المفعول المطلك

 اسم منصوب مؤخوذ من لفظ الفعل ٌذكر لسببٌن      

 

               توكٌد الفعل                                                                                 بٌان نوعه           .                         

 لراءة جٌدة  لرأت المصة  - 1                                                                       ذهاباً ذهبت إلى العمل 

 محاربة الفرسانحاربت 2-                                                                                                

 

 *** املفعول ألجله

ً استذكرت -ٌذكر بعد الفعل ، لبٌان سبب حدو  الفعل ٌنصب بالفتحة         مثل : اسم منصوب             للنجاح   طلبا

   

 

 



 
 
 
 
 
 

 

 املضاف إليه

 ً  اسم مجرور ٌبٌن نوع االسم الذي لبله والذي ٌسمى مضافا

 مصررأٌت علم  -                  األبركبت سٌارة  -أحمر                   التفاحةلون  -

 ب حسب مولعه فً الجملة .المضاف ٌعر

 السادات  مدرسةشاهدت  -الشرطة المرور             رجلٌنظم  -البلبل جمٌل                          صوت -

 مبتدأ مرفوع       فاعل مرفوع وعبلمة رفعه الضمة        مفعول به منصوب وعبلمة نصبة الفتحة 

 مضاف إلٌه  مثال ) ابن مصر (   ** اسم نكرة + اسم معرفة                  

 

 تدرٌبات على ما سبك فً السنوات الماضٌة

 -* حول الجمل اآلتٌة من اسمٌة إلى فعلٌة ، ومن فعلٌة إلى اسمٌة فٌما ٌؤتى : 

 البلبل ٌغرد على الشجرة .     -3التاجر األمٌن ٌربح .       -2شرب الطفل اللبن               - 1   

 .ٌساعد الجار جاره .  - 6أشعة الشمس تدفا الجو     -5تلمٌذ للرحلة .          ٌستعد ال  -   4

 األسرة تذهب إلى العرٌش .   - 9تحنو األم على أبنابها .    - 8ٌكثر المطر فً الشتاء      -7 

                                                     المعلم ٌشرح الدرس      -12ٌذهب التبلمٌذ إلى المدرسة .   - 11النبات ٌنمو فً الشمس .   - 11 

 ٌحارب الجندي بشجاعة .                                                                                     - 14اإلمام صلى بالناس .                                       - 13

 ( -ً واضبطه :) ضع خطآ تحت الفاعل فٌما ٌؤت* 

 ذاكر التلمٌذ الدرس  شرب الطفل اللبن 

 تساعد البنت أمها .  ٌشرح المعلم الدرس 

 حافظ أحمد على أدواته .  ٌتوضؤ المسلم للصبلة 

 لال المإمن الحك  شاهد دمحم الفٌلم  التعلٌمً 



 
 
 
 
 
 

 

 ٌحل التلمٌذ المسؤلة  لعب التلمٌذ فً النادي

 من على الصغٌر ٌعطف المإ ٌحترم دمحم الكبٌر 

  -*** ضع خطآ تحت المفعول به فٌما ٌؤتى واضبط أخره*** ضع مفعوال به مكان النمط:

 لبس الولد .......................... -      ٌمرأ الرجل الجرٌدة 

 ركب السابك ...................... -      تناولت الغذاء .

 ................صاد الصٌاد....... -      ٌمرأ األخ المصة 

 وزن البمال ....................... -      تجهز األم الطعام .

 ٌمرأ التلمٌذ ....................... -      تشاهد البنت السٌرن.

 زرعت ........................... -      ركبت السٌارة 

 ٌحترم الصغٌر ................. -      ٌكتب التلمٌذ الواجب

 ٌمرا المإمن .................... -      دت السلم .صع

 شرب الرجل .................... -      باع التاجر البضاعة .

 سمى البستانى ................... -    ٌذاكر التلمٌذ الدروس عصرآ . 

 ٌشرح المعلم ...................  -      ٌزرع الفبلح الشجر. 

 ترن الولد ..............مفتوحآ . -     .  ٌصنع العمال األحذٌة

 ٌتمن العمال ..................... -      ٌخرج النحل العسل .

 ضرب دمحم ................... -     تخرج دودة المز الحرٌر 

 كتب الولد........................ -      كسرت الزجاج .

 .................تجهز البنت ..... -      شرب أحمد اللبن .

 ٌنظف أحمد ....................... -      رمٌت الماذورات . 

 صلى المسلم ...................... -     لطف الطفل األزهار . 

 غسل الولد .............  -      صمت رمضان . 

 



 
 
 
 
 
 

 

  -* ضع حرف جر مناسب مكان النمط :

 شرار .األ…………… ابتعدت    المرٌة .……………. سافرت 

 االمتحان . …………… نجحت   الكرة .……………… لعبت 

 السٌارة . ………….. سافرت    البٌت .……………. ذاكرت 

 الملم . …………… كتبت    النادي ……………... لعبت 

 المدرسة . ………….. ذهبت   الرف . ………… وضعت الكتاب 

 دمحم .……….. سلم أحمد    الكتابٌن ……………. تعلمت 

  -ٌة ، " أذكر نوع كل كلمة مما ٌؤتً :صنف الكلمات اآلت

 –جملٌة–مدٌنة  –العرٌش  –الدرس  –المعلم  –ٌشرح  –الدرس   -التلمٌذ  –تعلم  –المدرسة  –إلى  –ذهب  –الولد  –هللا 

 –أن   -إلةى  –عةن  –مةن  –المسةجد  –فةً  –صةلى  –اللةبن  –الطفةل  –شةرب  –أكل  –المتوسط  –البحر  –على –تمع 

 مطٌع . –رجل  –هذب م –المإمن 

 -بٌن نوع البلم فً الكلمات اآلتٌة :

الثعلب  –الولد  –الكافر  –الجوع  –الحك  –الغراب  –اللعبه–اللعب  –هللا  –البر  –التواب  –اإلحسان  –الممر  –الشمس 

السمان  –األبٌض  – اللملك –الفناء  –الصبر  –السمن  –العمل  –الزبٌر  –الرجل  –الٌوم  –الذكً  –الدب  –الخروف  –

المتسةع  –المنةزل  –اللٌل  –التكاثر  –الكمثري  –الممٌص  –الطابر  –الطلبة  –الطبع  –الذهبً  –الخطاف  –الوروار  –

 الٌرمون . –الولد  –الهم  –الهادئ –اللبن  –الدودة  –النحل  –النور  –

  -حول األفعال اآلتٌة إلى مضارع وأمر :

أصبح  –كان  –حاز  –خان  –رحم  –ولف  –لرأ  –استغل  –فرح  –شرح  –كتب  –صلى  –لام  –نام  –لعب  –ذهب 

 عبر . –نجح  –جرى  –رمً  –مشً  –سعً  –بات  –

  -أذكر نوع كل فعل مما ٌؤتً :

 –تخةرج  –هةاجر  –هةاجر  –ٌهذب  –رحل  –أفرح  –هذب  –فرح  –ٌتعلم  –صلى  –تخطف  –العب  –ٌشرب  –أكل 

 –أخرج  –ٌخرج  –أرحل  –ٌهاجر  –ٌرحل  –هذب  –ٌفرح  –أذهب   -تعلم  –صلى  –خطف  –لعب  –اشرب  –ٌؤكل 

 اشرح . –شرح  –صام  –كتب  –تعلم  –ذهب  –أصلى  –أخطف  –تلعب  –شرب  –كل 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

 -ضع فعآلمناسبآ مكان النمط  واذكر نوعه :

 . الرجل الجرس . *( ...............             *(................ الولد العصر

 *(................المابد السٌارة            *( ................ المعلم الدرس. 

 *(................التلمٌذ فً االمتحان.   *( ................ الولد من المدرسة . 

 .  الحمار( ................ الرجل *(............... البنت أمها .              *

 *(............... المرأة الطعام            *( ............... الولد اللبن .

 *(..............الشاب مبلبسه            *( ................ عبد الرحمن المرآن .

 *(..............دمحم الواجب             *( ................ األرنب الحشابش .

  -النمط واضبط آخره : ضع فاعبل مناسباً مكان 

 * ٌفرز .................... العسل .    * كتب ............... الواجب 

 * ٌلبس ................... المبلبس .           * تظهر ............. على سطح اللبن 

 * تهاجر ................. للتكاثر .   * تهاجر .............. فً رحلتٌن 

  -وب :هات  المطل

 الجملة أمر مضارع ماضً
    شرب
   أذهب 
  كل  
  صلى  
    كتب
   ٌشرح 
    مسح
   تمد 
  افرح  
    رحل

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

   -* استخرج االسم المجرور وبٌن عبلمة إعرابه:

 اشترٌت من المتجر  -4ذهبت إلً المحل     -3لعبت فً النادي            - 2سلمت علً الرجل       -1

 جملة بحٌ  تكون مبتدأ  :     ًحول الكلمات اآلتٌة إلى مثنً وضعها ف* 

ـ الولد ــ الرجل  ــ الملم  ــ الورلة  ــ الشجرة  ــ الحمٌبة  ــ الكرسً  ــ الطفل  ــ المعلةم  ـةـ الكةرة  ـةـ المدرسةة ـةـ المهنةدس ـة

 الطبٌب  ــ السٌارة  ــ المطار  ــ البحر  .

 

 إلى الجمع  :ـ  * حول الكلمات االتٌة

البستان  ــ الحدٌمة  ــ المسلم  ــ  المإمن  ــ الرجل  ـةـ الطفةل  ـةـ التلمٌةذ  ـةـ المةدرس  ـةـ المحةل  ـةـ المزرعةة  ـةـ الكةوب  ـةـ 

 الفدابً  ــ الطابر  ــ الحشرة  ــ الكلب  . 

 * حول الجمل اآلتٌة إلً مثنً مرة وجمع مرة أخري  :ـ 

 ــ الزهرة متفتحة                       ــ  البحر كبٌر                    ــ الشجرة مورلة        

 ــ الملم جدٌد                                 ــ الطفل ٌبكً                           ــ الرجل لوي

 ً  اسم مجرور ٌبٌن نوع االسم الذي لبله والذي ٌسمى مضافا

 مصررأٌت علم  -                  األبركبت سٌارة  -      أحمر             التفاحةلون  -

 المضاف ٌعرب حسب مولعه فً الجملة .

 السادات  مدرسةشاهدت  -الشرطة المرور             رجلٌنظم  -البلبل جمٌل                          صوت -

 مبتدأ مرفوع       فاعل مرفوع وعبلمة رفعه الضمة        مفعول به منصوب وعبلمة نصبة الفتحة 

 ** اسم نكرة + اسم معرفة                     مضاف إلٌه  مثال ) ابن مصر (

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

 ** تطبٌمات **

 م نسؤل عنها ضع خطاً تحت أداة االستفهام موضحاً ب -اختر أداة االستفهام مما بٌن الموسٌن :

 ( ما شكل األرض ؟ 1 هل (  –ما  –..........الذي حضر أمس ؟ ) من 

 ( ماذا تؤكل فً طعام اإلفطار ؟ 2 من (  –ماذا  –........ تؤكل فً الغذاء ؟ ) ما 

 ( هل سافرت إلى الماهرة ؟ 3 ما ( –ماذا  –..... لون علمن مصر ؟ ) كٌف 

 ( كٌف حالن ؟ 4 ما ( –من  –....... سجلت اسمن ؟ ) هل 

  -** ضع أداة استفهام مناسبة :

 ............... كتبت الدرس ؟  -............. حالن ؟                                  

 ............... عاصمة سورٌا ؟  -............  لابلت الٌوم ؟                          

 .................. تصنع اآلن ؟  -               .............. محافظة فً مصر ؟  

 عمر زمٌلن ، حال أخان ،    المصة التً لرأها ، الذي حضر الحفل   --** استفهم عن اآلتً :

 -** استخدم كل أداة مما ٌلً فً جملة استفهامٌة من عندن :

 متى . –أٌن  –ما  –ماذا  –من  –هل 

 -** هات سإاال لكل إجابة مما ٌلً :

 س/ .............................................................................. جـ / نعم .. حضرت مبكراً 

 س/ .............................................................................جـ / اذهب إلى المدرسة ماشٌاً 

 محافظة 27..........................................جـ / عدد المحافظات س/ ...................................

 س/................................................................................ جـ/ لون علم مصر أبٌض ، احمر وأسو

 -** استخرج االسم المجرور وبٌن عبلمة اعرابة :

 ابتعدت عن الفاسمٌن                         سلمت على الرجلٌن        

 كتبت بالملم                                            استمعت  للمدرسٌن 

 لعبت فً النادي                                       استفدت من المإمنٌن األبطال 



 
 
 
 
 
 

 

  -** صحح ما تحته خط :

 الرجبلنعدت الكتاب من است -              للتلمٌذتانشرحت  -

 المسجدانإلى  المسلمٌنذهب  -            نالحدٌمتالعبت فً  -

 ** حول الفاعل إلى مثنى مرة وجمع مرة أخرى وغٌر ما ٌلزم فً كل مرة 

 شاهدت الفتاة المسلم  -ضرب الولد الجرس                                     -

 اشترى الرجل الفاكهة –                       لرأ المعلم الدرس                 -

 ** ثن ما تحته خط مرة وأجمعه مرة أخرى وغٌر ما ٌلزم فً كل مرة 

 اشترى الرجل سٌارة  -شاهدت المإمن                        -

 سلمت على المسلم  –شرح المعلم الكتاب                   -

 لعبت بالكرة   -   الصابم غفر له هللا                 -

  -** اكمل كل جملة بمثنى مناسب :

 ( رسمت صورتٌن ................................2رأٌت عجوزٌن  ............................      (1

 ( تحد  واعظان ..........................4تعلمت من زمٌلٌن .......................      (2

 ( سجل الفرٌك .............................6الدرس              ( .............   ٌشرحان5

  -* ثن كل مبتدأ فٌما ٌؤتى واكتب الجملة صحٌحة :

 ( الشٌطان رجٌم 2( العلم مرفوع                          1

 ( المإمن نظٌف 4( النافذة مفتوحة                        3

 -مرفوعاً ، ومرة مثنى مجروراً فً جملة من عندن وغٌر ما ٌلزم : * اجعل كل كلمة مما ٌؤتً مرة مثنى

 الملم ( –الصحٌفة  –الكتاب  –) الطرٌك 

 -* ادخل كل مثنى مما ٌؤتً فً جملة من عندن مع الحفاظ على العبلمة اإلعرابٌة :13

 الخطٌبان . –المسافرٌن  –العابدٌن  –الحارسان 

  -* أعرب ما تحته خط :

 المهندسٌن لابلت -                 المدرسٌنذهبت إلى  -زان                  متمٌ البلعبان

 



 
 
 
 
 
 

 

 -* استخرج كل جمع مذكر سالم وبٌن مولعه ، وعبلمة إعرابه :

 سلمت على المصلٌن .   - 2الفبلحون ٌزرعون األراضً .                                         - 1

 استمبلت السابحٌن .   - 4                                                 ٌحتفل الطٌارون بعٌدهم .  -  3 

  -* ضع جمع مذكر سالم مناسباً مكان النماط :

 ٌفرح ................... بالنجاح . -................. متحدون                ،               -

 ٌبنى .......................... المبانً  -       حصل ...................على جوابز    ،       -

 تكرم الدولة .................................. -ٌربى .....................األبمار         ،              -

  -*  حول كل مبتدأ إلى جمع مذكر سالم وغٌر ما ٌلزم :

 المهندس ذكى  -                 المعلم مكرم    -المدرس مخلص                    -

  -* صحح الخطؤ لما تحته خط :

.                             رجبلنسلمت على  -.       متحدٌنالمسلمون  –.             لوحتان رسمت -.              المصلونرأٌت  -

 .         ذبتٌنمهالممرضتان  -        المخلصونالعصر       تكرم الدولة  المسلمٌنصلى  –

 الصورترأى أحمد  -جمٌلتٌن          صورتانالتمطت  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

  -*(حدد نوع كل جملة مما ٌؤتى ثم اذكر نوعها وركنٌها :

 شرب الطفل اللبن . -

 ربى الصٌنٌون دورة المز  -

 الجندي شجاع . -

 الرجل مإدب .  -

 تشرق الشمس كل ٌوم . -

 ٌربح التاجر األمٌن . -

 ٌجتهد التلمٌذ فً المدرسة . -

 الحضارة الفرعونٌة عظٌمة .  -

 التبلمٌذ مجتهدون .  -

 ٌصنع العمال األحذٌة .  -

 ٌلعب األطفال فً النادي .  -

 الرجل الحك محترم . -

 الجو معتدل فً الربٌع .  -

 أحمد مجتهد .  -

 ٌنزل المطر فً الشتاء .  -

  -*( أطلب من زمٌلن االمتناع عن :

 لطف األزهار. - مذاكرة الدرس فً الشارع - ول الزورل -

 غش الناس . - لول الكذب  - كسر الزجاج  -

 رفع صوته فً المسجد - تعذٌب الحٌوانات  - صبلة العصر فً الضوضاء  -

 سب زمٌله .  - رمى الماذورات فً النهر  - صٌد األسمان الصغٌرة  -
 
 
 

 *ضع مبتدأ مناسبآ مكان النقط:

.................. مشرقة. --  

.................. جمٌلة . --  

................... واسع .--  

................... عظٌم .--  

................... مؤدب .--  

نشٌط ..................  --  

................. مجتهدة . --  

................. مخلصتان . --  

................. رحٌمان . --  

................. مجتهدون . --  

................. رائع . --  

................. رحٌمات . --  

................. أقوٌاء . --  

................. كبٌرة . --  

.......... متفوقات ........ --  

 *ضع خبرآمناسبآ مكان النقط:

الولد ..................... --  

الحقل .................... --  

التلمٌذة................... --  

األم ....................... --  

الناس .................... --  

مصر ..................... --  

...األمهات ............... --  

المؤمن ................... --  

المسلمتان ............... --  

القلمان ................... --  

الممرضتان............... --  

المصرٌون............... --  

المهندسون.............. --  

المدرسة................. --  

العصافٌر................ --  

....المعلمون............. --  

الممرضات...............--  

المدرسة..................--  



 
 
 
 
 
 

 

 -مر زمٌلن باآلتً  :

 كتابة الواجب  - االبتعاد عن ماء الترع -  أداء الواجب  -

 أن ٌهتم بؤدواته  - أن ٌسمع كبلم أمه  - الحفاظ على نظافة مبلبسه -

 التمهل فً المراءة - نظافة أسنانه - أن ٌمرأ المصة  -

  عبور الطرٌك من األماكن المخصصة لذلن -

  معاملة الوالدٌن معاملة حسنة -

 (  -)   ضع فعل أمر مكان النمط :     -:* أنه زمٌلن عن اآلتً 

 .................  الكتاب فً مكانه .      اللعب فً الشارع . 

 ................. فً صبلتن .     االستحمام فً مٌاه الترع .

 ................ بذنبن .     الشجار مع أخٌه .

 ................ عن الكذب .       خصام زمٌله .

 ................ فً دروسن .     ة بسرعة .الصبل

 ................ الحك دابما وال تكذب .     المراءة بصوت مرتفع

 ................ الدرس بخط جمٌل .    لبس المبلبس المتسخة . 

 ................ النشٌد .          عبور الشارع عند اإلشارة الخضراء

 .............. الكبٌر ...     مصاحبة األشرار. 

 ................ على الصغٌر .     خٌانة األمانة . 

 ................ على الكرسً .     إهمال الواجب 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 وهو ما لٌس جملة وال شبه جملة بل ٌكون كلمة واحدة لد تدل على المفرد أو المثنى أو الجمع.

 المتفوق                -مثل :  راد وجمع التكسٌر وجمع المإن  السالماإلف فى حالةوٌكون مرفوعاً بالضمة

 الطالبات محبوباٌت . -الطبلب سعداُء .                -محبوٌب .            

 المثنىفً حالة  وٌكون مرفوعاً باأللف 

 .      خبر مرفوع باأللف ألنه مثنىجدٌدانمثل : الكتابان 

 جمع المذكر السالمفً حالة  وٌكون مرفوعاً بالواو 

 .خبر مرفوع بالواو ألنه جمع مذكر سالممحبوبون مثل : المتفولون 

 

 انواع الخبر
 



 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 :خبر الجملة االسمٌة -أ

 وشروطه 

 ضمٌر) رابط( ٌعود على المبتدأ األول وٌطابمه فى النوع والعدد  بالمبتدأالبد أن ٌتصل 

خبره فى محل رفع خبر للمبتدأ األول   سمٌة المكونة من المبتدأ الثانً ووتكون الجملة اإل 

   ًاسـم + ] اســم + ضمٌر ٌعود على االسم األول [ + خبر لبلسـم الثان 

 ة                أورالها كثٌرالشجرة            مثال :

 إعرابها الكلمة

 مبتدأ أول مرفوع وعبلمة رفعه الضمة الشجرة

 ضمةمبتدأ ثـاٍن مرفوع وعبلمة رفعه ال أوراق

 ضمٌر مبنً فً محل جر مضاف إلٌه الهاء

 خبر للمبتدأ الثانً مرفوع وعبلمة رفعه الضمة كثٌرة

والجملة االسمٌة ) أورالها كثٌرة ( المكونة من المبتدأ الثانً 

 وخبره فً محل رفع خبر للمبتدأ األول

 

ن الضمٌر وخبره جملة اسةمٌة سم المبتدأ ضمٌر منفصل ٌعود علٌه ثم خبر الضمٌر .. فٌكوٌمع بعد اإل أن

 فً محل رفع خبر المبتدأ األول.

   اسـم + ] ضمٌر منفصل ٌعود على االسم األول [ + خبر للضمٌر 

 

 

 خبر جملة فعلٌة خبر جملة اسمٌة

 الخبر الجملة 



 
 
 
 
 
 

 

 :          العمل هــو الحٌاة   مثال 

 

 إعرابها الكلمة

 مبتدأ أول مرفوع وعبلمة رفعه الضمة الظاهرة العمل

 ثان ضمٌر منفصل مبنى فى محل رفع مبتدأ هو

 خبر للمبتدأ الثانى ) الضمٌر ( مرفوع وعبلمة رفعه الضمة الظاهرة الحٌاة

والجملة االسمٌة ) هـــو الحٌاة ( المكونة من المبتدأ الثانً وخبره فً 

 محل رفع خبر للمبتدأ األول

 

 خبر الجملة الفعلٌة  -ب 

تتراً أو متصةبلً ... وفعةل الجملةة إمةا وٌكون فى محل رفع والبد من ضمٌر رابط ٌعود على المبتدأ وٌكةون مسة

 .وال ٌكون أمراً أبداً أن ٌكون ماضٌاً ، أو مضارعاً ، 

 (الرابط ضمٌر مستترتمدٌره)هو(  )                الممر ٌنٌر لٌبل   -مثل :  

 الممر :/ مبتدأ مرفوع وعبلمة رفعة الضمة الظاهرة 

 رة والفاعل ضمٌر مستتر تمدٌره ) هو ( ٌنٌر : فعل مضارع مرفوع وعبلمة رفعه الضمة الظاه

 والجملة الفعلٌة "ٌنٌر" من الفعل والفاعل فى محل رفع خبر للمبتدأ " الممر"         

 لٌبل : ظرف زمان منصوب وعبلمة نصبه الفتحة الظاهرة

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

 إعراب نموذجً

 

 ملحوظة

 هو ما لٌس جملة وال مفرد وله هٌبتانبر شبه جملةخ -ج 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      0المفرد ٌكون مرفوعا ، أما الخبر الجملة وشبه الجملة ، فٌكون فً محل رفع الخبر 

 مثال

  0) نشٌط خبر مرفوع وعبلمة رفعه الضمة (                0 نشٌطالرٌاضً  -1

 0) أرضه واسعة خبر جملة اسمٌة فً محل رفع (          0 أرضه واسعة الملعب  -2

 

 -أعرب ما تحته خط :

 0فً الشتاء  البرد ٌشتد -2                                                 0 ه عذبالنٌل ماإ -1

 0المكتب الكتاب فوق  -4              0 الحٌوٌة فً الرٌاضة -3

 

 جار ومجرور ظرف 

      ٌكون الخبر عبارة عن 

حرف جر + اسم مجرور()  

ٌكون الخبر عبارة عن 

(ظرف مكان أو زمان)  

 النظافة من اإلٌمان

 النظافة : مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة 

ف جر من : حر  

 اإلٌمان : اسم مجرور وعالمة جره الكسرة 

 وشبه الجملة ) من الجار والمجرور ( فى محل رفع خبر للمبتدأ 

 التلمٌذ أمام الفصل

 التلمٌذ : مبتدأ مرفوع وعبلمة رفعه الضمة 

أمام : ظرف مكان منصوب وعبلمة نصبه 

 الفتحة 

الفصل : مضاف إلٌه مجرور وعبلمة جره 

 الكسرة 

جملة  ) من ظرف المكان والمضاف الٌه وشبه ال

 ( فى محل رفع خبر للمبتدأ 



 
 
 
 
 
 

 

 اإلعزاب انكهمت

 انىيم

 ماؤي

 عذب

 0مبتدأ أول مرفوع ، وعبلمة رفعه الضمة  -

 الضمة ، والضمٌر فً محل جر مضاف إلٌه ) ماء ( مبتدأ ثان ، مرفوع ، وعبلمة رفعه  -

 0خبر المبتدأ الثانً ، مرفوع ، وعبلمة رفعه الضمة  -

 0والجملة من المبتدأ الثانً وخبره ، خبر المبتدأ األول فً محل رفع 

 انبزد 

 يشتذ
 0مبتدأ مرفوع ، وعبلمة رفعه الضمة  -

مستتر تمدٌره ) هو (  فعل مضارع ، مرفوع ، وعبلمة رفعه الضمة ، والفاعل ضمٌر -

 0ٌعود علً المبتدأ ، والجملة الفعلٌة من الفعل والفاعل خبر المبتدأ 

 انحيُيت

 في انزياضت
 0مبتدأ مرفوع ، وعبلمة رفعه الضمة  -

) فً ( حرف جر ، و) الرٌاضة ( اسم مجرور بـ ) فً ( ، وعبلمة جره الكسرة ، والجار  -

 0والمجرور شبه جملة خبر المبتدأ 

 انكتاب

 فُق
 0مبتدأ مرفوع ، وعبلمة رفعه الضمة  -

 0ظرف مكان ، منصوب ، وعبلمة نصبه الفتحة ، والظرف شبه جملة خبر المبتدأ  -

 

 تدرٌبات أنواع الخبر                                                 

   -استخرج الخبر وبٌن نوعه:

 المعلمة شرحها جمٌل  -3األمهات تربٌن األبناء          -2الممرضات رحٌمات                   -1

 الكتاب مفٌد لصاحبة    -6الصبلة نور                     -5هللا علٌم بالصدور                    -4

 الرٌاضة تموي الجسم  -9مصر أم الدنٌا                  -8الشجرة تثمر                         -7

 سهام عاطفتها فٌاضة  -12العصفور بٌن األغصان       -11تفولها واضح              مارٌنا  -11

 الممر ٌستمد نورة من الشمس  - 15سامً ٌشرح بإتمان          -14فبلحوا المرٌة نشٌطون             -13

 لدٌها غادة تحب وا -18نورهان فتاة مإدبة          -17مجدي أخبللة طٌبة                 -16

 المرآن تعالٌمه سمحة  -21الدفاع عن الوطن واجب      -21الجد والعمل ٌخدمان المجتمع      -19

 الماهرة مآذنها كثٌرة  -24اإلسكندرٌة عروس البحر      -23المرآن ٌهدي للحك               -22

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

 -حول الخبر الجملة إلً خبر مفرد وغٌر ما ٌلزم :

 الحٌاة متعها كثٌرة     -3سمٌر كبلمه ممتع                     -2         الحدٌمة سورها عال  -1

 السٌارة محركها لوي  -6نجبلء تإدي واجبها                  -5المهندس ٌوجه عمالة         -4

 

 -حول الخبر المفرد إلً جملة اسمٌة وغٌر ما ٌلزم :

 الصبلة عماد الدٌن  -3جٌدة               هوٌدا مستمعة -2          هالتلمٌذ متمن عمل -1

 -حول الخبر المفرد إلً جملة فعلٌة وغٌر ما ٌلزم :

 مهند مسجل الهدف  -3الحدٌمة مثمرة                         -2المهمل  كسول             -1

    المدٌران حاضران -6حضارة مصر مشرلة      -5المعلمون مهتمون بتطوٌر التعلٌم       -4

 ضع خبراً ظرفا فً المكان الخالً: -

 )أ( الكتاب .......................  )ب( الفاكهة ....................)ج( المدرس .................

 ضع خبراً جاراً ومجرورا فً المكان الخالً. -

 .................... )أ( التبلمٌذ ..................... )ب( الفبلح .....................)ج( الثٌاب 

 هات خبراً جملة اسمٌة لكل مبتدأ -3س

 )أ( الرٌاضة ................... )ب( األسرة السعٌدة ..............)ج( الشمس ............... 

 هات خبراً جملة فعلٌة لكل مبتدأ : -

 )ج( الطابرة ..............)أ( الهرم األكبر ....................... )ب( األزهار .................. 

 عٌن المبتدأ والخبر ونوع الخبر فٌما ٌؤتً : - 

 )أ( العرب أمة واحدة.  

 المبتدأ .................. ، الخبر ......................... ، نوع الخبر ....................   

 

 



 
 
 
 
 
 

 

 -استخرج الخبر وبٌن نوعه ، فٌما ٌؤتً : -

 1الكتاب موضوعه سهل  -1

 1الماهرة بنت المعز  -2

 1العمال مخلصون فً عملهم  -3

 1الرٌاضة فً الممارسة  -4

 1الزهر ٌمتع النظر  -5

 -هات لكل مبتدأ فٌما ٌلً خبرا جملة اسمٌة مرة ، وخبرا جملة فعلٌة مرة آخري : -2

 1مٌة ( ) جملة اس                    1الكتاب .......................................  -1

 1) جملة فعلٌة (                     1الكتـاب ........................................  -

 1) جملة اسمٌة (                     1العمال .......................................  -2

 1) جملة فعلٌة (                     1العمـال ........................................  -

    1) جملة اسمٌة (                     1الطعام ......................................  -3

 1) جملة فعلٌة (                     1الطعـام .......................................  -

  -حول الخبر الجملة إلً خبر مفرد فٌما ٌؤتً : -3

 1رح بنجاحه التلمٌذ ٌف -1

 1الماهرة تارٌخها عظٌم  -2

 1األم تربً ابنها  -3

 1النظافة تفٌد الجسم  -4

 -حول الخبر المفرد إلً خبر جملة ، والخبر الجملة إلً مفرد : -4

 1الصدق ٌهدي إلً البر  -1

 1األمواج صوتها مرتفع  -2

 1الصدٌمان متعاونان  -3



 
 
 
 
 
 

 

 1المعلمون صانعون لؤلجٌال  -4

 -تحته خط : أعرب ما -5

 1حمٌدة أخبللهم المشجعون  -1

 1خرطومه طوٌل الفٌل  -2

 1 تخضر أوراله النبات  -3

    1 أمام التبلمٌذالمدرس  -3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 )ألنها ال تكتفً بمرفوعها ولكنها تحتاج إلى خبر( نالصة أفعاالتسمى كان وأخواتها:

ا وتغٌر الخبر وٌصبح خبركان وٌصٌر ـً فٌصبح اسم كان وٌظل مرفوع) ألنها تغٌر اسم المبتدأ ناسخةتسمى و

 ا(ــً منصوب

 تدخل على الجملة االسمٌة ترفع المبتدأوٌسمى اسمها وتنصب الخبر وٌسمى خبرها 

    جدًٌدا     الحذاء   كان                           : الحذاء      جدٌد مثال 

 

 )مبتدأ(     ) خبر(      

  

 

 

 

نصوب مخبر كان 

 وعبلمة نصبه

الفتحة   

 فعل ماض

 ناسخ نالص 

اسم كان مرفوع 

 وعبلمة رفعه 

 الضمة

 كان وأخواتها



 
 
 
 
 
 

 

 مالحظات هامة:

ٌبٌت -كن(،)بات –ٌكون  -) كان-ٌعمل المضارع واألمر عمل الماضً من كان وأخواتها

بت( –  

 )لٌس( ٌالزم حالة الماضً فقط

 أي ضمٌر ٌتصل بكان أو أخواتها ٌعرب ضمٌر مبنً فً محل رفع اسم كان

 مثال:أصبحتم طالبا مجتهدٌن

 قد ٌكون اسم كان وأخواتها ضمٌرا مستترا

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كان الجو معتدال

 إعرابها الكلمة

 فعل ماض ناسخ نالص كان

 اسم كان مرفوع وعبلمة رفعه الضمة الجو

 خبر كان منصوب وعبلمة نصبه الفتحة معتدال

 

ما فتئ ( –ما انفك  –ما برح  -من أخوات كان أٌضا)مازال  

 نموذج لإلعراب



 
 
 
 
 
 

 

 كان متفولًا فً دراسته

 إعرابها الكلمة

 فعل ماض ناسخ نالص ،اسم كان ضمٌر مستتر تمدٌره هو كان

 خبر كان منصوب وعبلمة نصبه الفتحة اــً متفول

 حرف جر فً

 دراسته
 اسم مجرور وعبلمة جره الكسرة

 الهاء :ضمٌر مبنً فً محل جر مضاف إلٌه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( ٌعربان  جار ومجرورخواتها ) أجاء بعد كان و ذاإ  

(  خبركان مقدم فى محلنصب)   

( :  اسم كان مؤخرسمبعدهما ٌعرب ) واإل  

 "كان فى مصر حضارة عظٌمة

 



 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 ا(: خبر أصبح منصوب وعبلمة نصبه الفتحة     )خبر مفرد(ــً )لوٌ .اــًـلوٌ*أصبح الجٌش 

 ٌن(:خبر لٌس منصوب وعبلمة نصبه الٌاء ألنه جمع مذكر سالم )محبوب    .محبوبٌن*لٌس المهملون 

 )جدٌدٌن(: خبر ظل منصوب وعبلمة نصبه الٌاء ألنه مثنً  )خبر مفرد(جدٌدٌن.*ظل الكتابان 

 

 

 . أزهارها متنوعةمثل:*كانت الحدٌمة

 : مبتدأ مرفوع وعبلمة رفعه الضمة والضمٌر مبنً فً محل جر مضاف إلٌه  أزهار

 خبر مرفوع وعبلمة رفعه الضمة والجملة االسمٌة فً محل نصب خبر لكان.: متنوعة

 تهطل.*ظلت األمطار 

 : فعل مضارع والفاعل ضمٌر مستتر تمدٌره هً والجملة الفعلٌة فً محل نصب خبر لظلتهطل

أو جولة اسوٍة أو فعلٍة وٌكىى بها سابط )ضوٍش ٌعىد على اسن كاى( -ب  

 أًىاع خبش كاى وأخىاتها



 
 
 
 
 
 

 

 

 

 مثل :

 لٌبل.*كان السفر

 لكان.: ظرف زمان منصوب وعبلمة نصبه الفتحة وشبه الجملة فً محل نصب خبر لٌبل

 .فً المصنع*أمسى العامل

: فً حرف جر والمصنع اسم مجرور بفً وعبلمة جره الكسرة وشبه الجملة فً محل نصب خبر فً المصنع

 ألمسى
 { ملحوظة فً }كان وأخواتها

 ** لٌس : فعل جامد أي لٌس له مضارع أو أمر مثل بالً األفعال الناسخة مثل كان ــــ ٌكون ـــــ كن

 ٌد االستمرار والثبات .** ظــــل : ٌف

 ** صــــار : ٌفٌد التحول والتغٌر . 

 : ما زال ( مثل : –ما فتا  –ما انفن  –) ما برح  -من ) أخوات كان ( أٌضا 
  1ما زال زٌد لابما 

  1ما انفن زٌد لابما 

  1ما فتا أخً ٌمرأ الكتاب 

  1ما برح الحارس ٌمظا 

 : علً الجملة االسمٌة فتنسخ حكمها ، فترفع المبتدأ وٌسمً اسمها ، ألنه تدخل  -) كان وأخواتها ( أفعال ناسخة

 1وتنصب الخبر وٌسمً خبره 

 : 1ألنها تدل علً زمان فمط ، فهً ال تدل علً حد  ، وال تحتاج إلً فاعل  -) كان وأخواتها ( أفعال نالصة  

 : ولد تؤتً ) كان ( فعبل تاما إن دلت علً حد  ٌمتضً فاعبل ، مثل 

 1السماء بالغٌوم فكان المطر  ** تلبدت

 1، ) المطر ( فاعل مرفوع بالضمة           1** )كان( فعل ماض تام مبنً علً الفتح 

 

ف صهاى أو هكاى()جاس وهجشوسأو ظشأو شبه جولة -ج  



 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 ضع خطاً تحت اسم كان وأخواتها وبٌن عبلمة إعرابه: 

 ـ كان الولدان مجتهدٌن                                   ـ ظل العاملون مخلصٌن 

 حاً                                      ـ  أصبح اإلنتاج وفٌراً ـ صار المحل مفتو

 ـ أمسً المسلمون شاكرٌن                                ـ  لٌس الطالبان راسبٌن
  -ضع وفعآلناسخآ وأكتب الجملة صحٌحة :

البلعبان  –                         الشمس مشرلة .  -المهندسون نشٌطون .  –البلعبان مجتهدان .                     -

 الصغٌر كبٌر .  –االحتفال عظٌم .                          -محترمات.

 الفتاتان مهذبتان -المعارض مفتوحة .  -العاملون متطورون       -
  -أعرب ما ٌؤتً :

 كان الرجل رحٌما رلٌمآ . -  كان السابح ٌشاهد اآلثار -

 لٌس البلعبون نشٌطٌن فً الملعب          -صارت الطبٌبتان مشهورتٌن .          - أصبح الطعام لذٌذ . -

 أكمل الجمل اآلتٌة بوضع الخبر المناسب لكان أو إحدى أخواتها مع الضبط بالشكل: -

 )أ( صار الكتاب ........                                                        

                                                        )ب( كان البحر ........

 )ج( أصبح العالَم ........                                                     

 )د( لٌس الجو ........    

   

 

 

 تدرٌبات



 
 
 
 
 
 

 

 أدخل كان أو إحدى أخواتها على الجمل اآلتٌة واضبط االسم والخبر بالشكل : -

 انع كثٌرة.                                      )أ( ........ المص 

 )ب( أنتم معلمون مخلصون                                      

 )ج( ........ العلم نافع.                                            

 )د( ........ الجهل ضار.                                        

 . الماء ثلج.                                     )هـ( ....... 

 )و( ........ الجو بارد.                                                                                                    

 أعرب ما ٌؤتً : صار الطفل الصغٌر رجبل كبٌراً.    -

 ....................................................صار :    

  ........................................................الطفل: 

 ..........................................................رجبلً : 

 احذف كان وأخواتها من الجمل اآلتٌة ثم اضبطها بالشكل بعد الحذف:  -

 .......................................................  ا.   ــً )أ( أصبح الورد متفتح 

 ......................................................ا.         ــً )ب( صار الماء ثلج

 .......................................................)ج( أمسى الطفُل نابًما.      

 ....................................................... )د( ظلت الحرارةُ مرتفعةً.  

 ...............................................)هـ( أضحى المطاران مسرعٌن.    

 ....................................................)و( كان المتفولون فابزٌن.   

 اجعل هذه الجمل لغٌر الواحد وغٌر ما ٌلزم:

 اـً ظل البلعب المدافع نشٌط-1

........................................................................................... 



 
 
 
 
 
 

 

 ا ــً صار التلمٌذ متفول -2

............................................................................................ 

 اٌدً كان الكتاب جد -3

............................................................................................. 

 بٌن نوع خبر كان وأخواتها فً الجمل اآلتٌة :  -

 ً  ...................................................................)أ( كان العماد أدٌبا

 .......................................................ح)ب( ظلت المطة فوق السط

 .........................................................)ج( بات الممر نوره منتشر

 .........................................................)د( أمسى الكون ٌسبح هللا

 ً  ...............................................................)ه( كان الشعب واعٌا

 ...............................................)و( أصبحت الشمس حرارتها شدٌدة

 ...............................................................)ز( بات الكروان ٌغرد

 ...........................................)ح( أمسى المإمنون فً أمان وسبلم

 ضع فً المكان الخالً خبراً مناسباً لكان وأخواتها مع التنوٌع : 

 ......                                                 ...............)أ( صار الماء .. 

       .                                         ............)ب( بات العامل ....... 

 ......                                            ..........)ج( لٌس الغشاش .. 

 )د( أمسى العصفور ........ الغصن.                                     

 )هـ( كانت الرحمة ........ الملوب. 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

 أكمل بالمطلوب بٌن الموسٌن:  - 

 .. )خبر جملة فعلٌة(.                                   ..........................)أ( بات الحارس ......

 ... )خبر مفرد(.                                       ..........................)ب( أصبح الجو .....

              ...... )خبر جملة اسمٌة(.                   ..........................)ج( ظل الجندي ..

 .. )خبر شبه جملة(.                                 ...........................)د( أمسى المطار ....

 ..... )مفعول مطلك(.                                 ......................)هـ( انتصر الجٌش ...

 م أضحى(.                               .. مسرورٌن )اس..................)ح( أضحى ...... 

 أعرب ما ٌؤتً:  -

 أصبح التلمٌذ ٌفهم.    

 .........................................................أصبح :  -  

 ..........................................................التلمٌذ :  -

 .   ...........................................................ٌفهم :  -

 

 كان وأخواتها
 

 أكمل الجمل اآلتٌة بوضع الخبر المناسب لكان أو إحدى أخواتها مع الضبط بالشكل: -1س

 )أ( صار الكتاب ........)ب( كان البحر ........)ج( أصبح العالَم ........

 التلمٌذ ........)د( لٌس الجو ........)هـ( بات الحارس ........ )و( ظل 

 أدخل كان أو إحدى أخواتها على الجمل اآلتٌة واضبط االسم والخبر بالشكل : -2س

 )أ( ........ المصانع كثٌرة.  )ب( ........ المراءة مفٌدة.  )ج( ........ العلم نافع.   

 )د( ........ الجهل ضار.  )هـ( ........ الماء ثلج.   )و( ........ الجو بارد   



 
 
 
 
 
 

 

 امؤل الفراغ باسم كان أو إحدى أخواتها :  -3س

)أ( كان ........ جمٌبلً. )ب( صار ........ كبًٌرا.   )ج( ظل ........ ساهًرا.   )د( بات ........ 

 نابماً.   )هـ( أمسى ........ كثٌفًا.   )و( لٌس ........ كاذبا.

 : صار الطفل رجبل كبٌراً.    ) مجاب عنه(أعرب ما ٌؤتً -4س

 صار : فعل ماٍض من أخوات كان.الطفل: اسم صار مرفوع بالضمة. 

 رجبلً : خبر صار منصوب بالفتحة.كبٌراً : نعت منصوب بالفتحة.   

 أعرب الجملة اآلتٌة : كان المسافرون متجهٌن إلى المدٌنة.   -5س

 احذف كان وأخواتها من الجمل اآلتٌة ثم اضبطها بالشكل بعد الحذف:  -6س

 الورد متفتًحا.  )ب( صار الماء ثلًجا.  .)ج( أمسى الطفُل نابًما.    )أ( أصبح

 )د( ظلت الحرارةُ مرتفعةً. )هـ( أضحى المطاران مسرعٌن.)و( كان المتفولونفابزٌن. . 

 أعرب ما بٌن الموسٌن.  -7س

 )أ( أصبح )الجٌش( منتصراً )ب( أضحى الزهر )رابع( الجمال.   

ً      )ج( لٌس المهمل )محبوبا(.   ()د( أحب الصدٌك )مخلصا

 )هـ( كان دمحم رجبل )عظٌما(.     )و( أكرمت الضٌف )إكراما(.   

 ()ز( ادُع هللا )طلبا( للعفو )ح( صار )السابحون( )مسرورٌن

 أنواع خبر كان وأخواتها

 بٌن نوع خبر كان وأخواتها فً الجمل اآلتٌة :  - 

 فوق السطح.   أ( كان العماد أدٌباً.   )ب( ظلت المطة )

 )ج( بات الممر نوره منتشر.   )د( أمسى الكون ٌسبح هللا.   



 
 
 
 
 
 

 

 عٌن خبر كان وأخواتها فٌما ٌؤتً وبٌن نوعه:  -

 )أ( كان الشعب واعٌاً.    )ب( أصبحت الشمس ضوإها ساطع. 

 )ج( بات الكروان ٌغرد.   )د( أمسى المإمنون فً أمان وسبلم 

 ) مجاب عنه (    لكان أو إحدى أخواتها: اجعل ُكبلًّ مما ٌؤتً خبراً  - 

 شاعراً(. -وجهه مشرق  -ٌمول الحك  -)فً المدرسة 

 ب( َظلَّ العاِلُم ٌمول الحك. )                           )أ( بات الحارس فً المدرسة. 

 )ج( أصبح الفارس وجهه مشرق. )د( صار الطفل شاعراً. 

-  ً  لكان وأخواتها مع التنوٌع :  ضع فً المكان الخالً خبراً مناسبا

..)ج( لٌس الغشاش ........   )د( أمسى .....)أ( صار الماء ........   )ب( بات العامل ......

 هـ( كانت الرحمة ........ الملوب.   )العصفور ........ الغصن.  

 امؤل الفراغ بخبر مناسب من بٌن الموسٌن: -5

 شرحه واضح(. -ممتعة  -ٌنظم المرور  -)فً الحدٌمة 

 )ب( أصبحت الرحلة ........   ......)أ( كانت الفاكهة ........

 .......)ج( أمسى الشرطً ........      .    )د( أضحى المدرس 

 أكمل بالمطلوب بٌن الموسٌن:  -

 )أ( بات الحارس ........ )خبر جملة فعلٌة(.)ب( أصبح الجو ........ )خبر مفرد(.

 ....)خبر جملة اسمٌة(. )د( أمسى المطار ..... )خبر شبه جملة(.)ج( ظل الجندي ....

 أعرب ما ٌؤتً:  )أ( أصبح التلمٌذ ٌفهم.    -7س

 ..........................................أصبح :  -

 ..........................................التلمٌذ :  -



 
 
 
 
 
 

 

 ..........................................ٌفهم :  -

 )ب( كانت المسرحٌة فصولها ثبلثة.   )ج( بات الطابر فوق الشجرة.   

 ( ظل المدرس فً المدرسة هــ)د( أمسى العامبلن فً المصنع.  )

 

 ( أمسى التلمٌذ ٌذاكر) ب أعرب ما ٌؤتً : )أ( بات الممر مضٌباً.  -8س

 )ج( صار الجو أمطاره غزٌرة. 

 ..........................................صار :  -  

 ..........................................الجو :  -

 ..........................................أمطاره :  -

 ..........................................غزٌرة :  -

 -راب :استخرج اسم ) كان أو أحدي أخواتها ( وخبرها من الجمل اآلتٌة وبٌن عبلمة اإلع -

 1ظل الصدٌمان حرٌصٌن علً عدم اإلسراف فً تناول الطعام  -1

 1لٌست الشوارع خالٌة من الناس  -2

 1أمست العاملة متعبة من العمل  -3

 1كان الفبلح مهتما بزراعة المطن  -4

 1أصبحت المدٌنة مملوءة بالحركة  -5

 1صار البلح تمرا  -6

 -دي أخواتها ، واضبط االسم والخبر فٌها :أدخل علً الجمل اآلتٌة ) كان ( أو أح -2

                                                  1الجو معتدل  -1

 1الجو شدٌد الحرارة  -2



 
 
 
 
 
 

 

 1الكتاب جدٌد  -3

 1المطاران مسرعان  -4

 1المهندسون ماهرون  -5

 عد الحذف :احذف ) كان ( أو أحدي أخواتها فٌما ٌؤتً ، ثم اضبط المبتدأ والخبر ب -3

 1أمسً المطر نازال  -1

 1صارت المواصبلت صعبة  -2

 1لٌست خٌرات الببلد للٌلة  -3

 1ظل المصرٌون محبوبٌن من الجمٌع  -4

 1أصبح عما ل مصر محبوبٌن  -5

 -أعرب ما تحته خط : -4

   1خضراء  جنةأصبحت الصحراء  -1

  1لٌبل  الجوباردالٌس  -2

 1 المرضً علً رعاٌةساهراكان الطبٌب  -3

 1 المصرٌونمخلصٌنما زال  -4

 1 الزهرتانمتفتحتٌنكانت  -5

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إى وأخىاتها 

 عملها : 

وترفع الخبر وٌسمى خبرها –تدخل على الجملة اإلسمٌة فتنصب المبتدأ وٌصبح اسمها   

 



 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 ) التوٌــى  (

ى ٌصعب حدوثه .كما ٌكون للشئ الذ

 ٌتمنى الرجل المسن أن ٌعود إلى الشباب

 كما فى المثال :

 لٌت الشباَب ٌعــود ٌوما.

 ) التشجً (

 ٌكون لألمر المتوقـع حدوثه   فنقول :

( ـ لعل هللاَ ٌبسط الرزق)   

( . لعــل الدواَء مفٌـد  )   

 أ ( الخبر الجملة االسمٌة :  

 إن المدرسةَ فصـولُها واسعـة. 

 ـ إن : حرف ناسخ. 

 ـ المدرسة : اسم إن منصوب وعبلمة نصبه الفتحة. 

الضمة  ـ فصــــول : مبتدأ مرفوع وعبلمه رفعه  

 ـ ) الهـاء (  ضمٌر متصل مبنى فى محل جر مضاف إلٌه. 

 ـ واسعة : خبر المبتدأ ) فصول ( مرفوع وعبلمة رفعه الضمة 

 والجملة االسمٌة ) فصولها واسعة ( فى محل رفـع خــبر ) إن (.   



 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( الخــبش ) شبه الجوـلة ( : 3  

 *وٌنقسم إلى نوعٌن : ) جار ومجرور وظرف

إما ) مكــان  ـ زمــان ( والظرف  

-أمثلـــة :   

 ــ  علمت أن المتعة فى السفـــر.

 ) خبر شبه جملة جار ومجرور (.

 ــ  لعل الطائــرة فوق السحـــاب.

 ) خبر شبه جملة ظرف مكـان  (.

قد ٌتقدم الخبر شبه الجملة على إن وأخواتها، فنقول-الحـظ أى :   

ا""إن للمتقين مفاز    

اءلموباـــالك ًــل فــلع -  .. 

بالفتحةمنصوب وإن اسم لعلومفازا: اءـــالم  

 

 ب ( الخبر الجملة الفعلٌة :   

 لٌت العاصفة تهــدأ . 

 لٌـــت    : حرف ناسح

فة  :  اسم لٌت منصوب وعبلمة نصبه الفتحة الظاهرة. العاص  

 تهــــــــدأ :  فعل مضارع ، والفاعل ضمٌر مستتر  تمدٌره)هى(. 

والجملة الفعلٌة ) تـــهـــدأ (  فى محل رفع خــبر ) لٌت (.            

 

 



 
 
 
 
 
 

 

 اتصال الضمٌــر بـ  )  إن وأخواتها (

 أى ضمٌر ٌتصل بـ ) إن وأخواتها ( ٌكــون اسمهــا ، وٌعرب كما ٌلـى : 

 .............  ) وٌكتب اسم الحرف الناسخ (.ــ ضمٌر متصل مبنى فى محل نصب اسم 

 مثال :  إنــه رجــل عــادل. 

 فالضمٌر فى )إنــه (هـو  ) الهاء ( : وٌعــرب :  ضمـٌر متصل مبنى  فى محل نصب اسم إن. 

 مثال :  لدمت لن ٌد العون ، لكنن ممصـر 

 ن (.فالكاف فى ) لكنن ( أٌضاً : ضمٌر متصل مبنى فى محل نصب اسم ) لك

 دخــول ) مــا ( على   )  إن وأخواتها (

لد تدخل ) ما ( على إن وأخواتها ، وحٌنبذ تكفها عن العمل ، أى تبطل عملها فبل تنصب المبتدأ وال ترفع 

 الخبر ، وٌؤتى  ما بعدهـا ) مبتدأ وخبر ( ــ إذا دخلت على جملة اسمٌة.

 مثال :إنـمـا المإمنون إخــوة

 والـ ) مـا ( كافـة                                               إن : حرف ناسخ    -

 ــ المإمنون : مبتدأ مرفوع وعبلمة رفعه الواو ألنه جمع مذكر سالم. 

 ــ إخـــــــوة :  خبر مرفوع وعبلمة رفعه الضمة. 

 لكَن (  – لٌتَ  –لعَل  –كؤنَّ   –أنَّ  –:    ) إنَّ  الحروف  التً تنسخ المبتدأ والخبر ؟ 

( ٌفٌدان التوكٌد لمضمون الجملة،)ك َ )إِنَّ وأَنَّ ( تفٌد االستدراكوالتوكٌد،)لٌت( ؤ ((تفٌد التشبٌه والتوكٌد،)ولكنَّ نَّ

 .  الترجً و )لعل( تفٌد التولع، تفٌد التمنً

 س :  ما عمل هذه الحروف ؟ 

 وٌسمى خبرهاوترفع الخبر  وٌسمى أسمهابتدأ ج   :  تدخل على الجملة االسمٌة فتنسخ المبتدأ والخبر وتنصب الم

تدخل على المبتدأ والخبر فتنصب المبتدأ وٌسمى اسمها ) اسم إنَّ ( وترفع الخبر  مبنٌة على الفتح حروف ناسخة : لخبلصةا

 .وٌسمى خبرها ) خبر إنَّ (



 
 
 
 
 
 

 

 

( علٌها:تنبيه مهم ًً {للمتمٌن  }إن والسٌما إذاكان )شبه جملة( مثال:كموله تعالى: ،ٌتمدم خبر )إنَّ  مفازاً

 
 

 ملحوظة        

 

 : ألنه تدخل علً الجملة االسمٌة فتنسخ حكمها ، فتنصب المبتدأ وٌسمً اسمها ،  -) إنَّ وأخواتها ( حروفا ناسخة

 1وترفع الخبر وٌسمً خبره 

 1ن ) إنَّ وأنَّ ( للتوكٌد ، كؤنَّ للتشبٌه ، لٌتَّ للتمنً ، لعلَّ للترجً ، لكنَّ لبلستدرا 

 علٌها ) ًً {للمتمٌن  والسٌما إذاكان )شبه جملة( مثال:كموله تعالى: }إن ،ٌتمدم خبر )إنَّ  مفازاً

  مثل : ضمٌرااسم إن ٌمكن أن ٌكون 

 امرأةُ مإدبةُ.  هاــــــــــــــمصنُع كبٌُر.          ** إن هــــــــــــ** إن

 .إن: حرف ناسخ 

 . والهاء ضمٌر فً محل نصب اسم إن 

  ُخبر إن مرفوع وعبلمة رفعه الضمة.مصنع : 

                                                                                   .كبٌُر: نعت مرفوع وعبلمة رفعه الضمة 

 نود                                                           ـــــــــــنا جـــــــــــ**إن 

 ن : ضمٌر فً محل نصب اسم إنوهكذا فً )إنً إنسان ، إنن إنسان (نا الفاعلٌ

 

 } ٌبطل عمل إن وأخواتها  إذا اتصل بها }ما الكافة عن العمل**** 

 .أي إذا دخلت ) ما ( على إن فإنها تلغً عملها من نصب للمبتدأ ورفع للخبر 

 . مثال:إن المإمنٌن أخوة 

 . إنما المإمنون أخوة 

 1رفوعا ، أما الخبر الجملة وشبه الجملة ، فٌكون فً محل رفع الخبر المفرد ٌكون م 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

 

 

 إن السماَء  ممطرةٌ 

 ــ إن : حرف ناسخ.

 ــ السمـاء : اسم ) إن ( منصوب وعبلمة نصبه الفتحة.

 ــ ممطرة : خبر إن مرفوع وعبلمة رفعه الضمة.

 كؤن الجندٌٌن أســدان 

 ـ كؤن : حرف ناسخ.

 كؤن منصوب بالٌاء ألنه مثنى.  ـ الجندٌٌن  : اسم

 .  ـ أســــــدان  : خبر كؤن مرفوع باأللف ألنه مثنى

 لٌت المسلمٌن متحدون

 لٌت : حرف ناسخ. -

 ـ المسلمٌن: اسم لٌت منصوب بالٌاء ألنه جمع مذكر سالم. 

 ـ متحــدون : خبر لٌت مرفوع بالواو ألنه جمع مذكر سالم. 

 لعل المذنبات نادمات

 ـــل : حرف ناسخ.ـ لعـــــ

 ـ المذنبات :اسم لعل منصوب بالكسرة ألنه جمع مإن  سالم. 

 ـ نادمــات  : خبر لعل مرفــوع بالضمة ألنه جمع مإن  سالم. 

 -أعرب ما تحته خط :. 

 1 العلم منافعه كثٌرة إن -2                                                    1 العلم نافع إن -1

 1 البركة فً اإلخبلص إن  -4                                               1 لعاصفة تهدأا لٌت -3

 
 نماذج لئلعراب



 
 
 
 
 
 

 

 اإلعراب

 اإلعراب الكلمة

 إن 

 العلم

 نافع

 1حرف ناسخ  -

 1اسم إن منصوب ، وعبلمة نصبه الفتحة  -

 1خبر إن مرفوع ، وعبلمة رفعه الضمة  -

 إن 

 العلم

 منافعه

 كثٌرة

 1حرف ناسخ  -

 1إن منصوب ، وعبلمة نصبه الفتحة  اسم -

 1منافع مبتدأ ثان ، والهاء ضمٌر فً محل جر مضاف إلٌه  -

 1خبر المبتدأ الثانً مرفوع بالضمة  -

 1) والجملة االسمٌة ( فً محل رفع خبر إن 

 لٌت

 العاصفة

 تهدأ

 1حرف ناسخ  -

 1اسم إن منصوب ، وعبلمة نصبه الفتحة  -

 والفاعل ضمٌر مستتر تمدٌره هً  تهدأ فعل مضارع مرفوع ، -

 1) والجملة الفعلٌة ( فً محل رفع خبر إن 

 إن

 البركة

 فً اإلخبلص

 1حرف ناسخ  -

 1اسم إن منصوب ، وعبلمة نصبه الفتحة  -

) فً ( حرف جر ، و) اإلخبلص ( اسم مجرور بـ ) فً ( ، وعبلمة جره الكسرة ،  -

 1إن  والجار والمجرور شبه جملة فً محل رفع خبر

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

 انجمم انمجزدة َاالفعال انىاسخت َانحزَف انىاسخت   : بيه جذَل يُضح انفزق)*( 

مجلة امسية جمردة من 
 النواسخ

 احلـروف النـاسخة األفعــال النـاسخة

ً خالدٌ كان  كان كريٌ خالٌد    كرٌمٌ خالدا ًإّن  توكيد إن   كرٌما

نالتاجران أصبح  أصبح ثرّي 

 ثرٌٌنالتاجران
 ثرٌانالتاجرٌنكؤّن  تشبيه أن  ك

 أضحى نترروناجملاىدومن
أضحى 

منتالمجاهدون

 صرٌن

 منتصرونالمجاهدٌنلٌت  تمن    ليت

 ذاأبوكصار  صار مال ذوأبوك

 مال
ٍ   لعل    مال ذوأباكلعّل  ترجًّ

فً محمدٌ ظّل  ظل   يف املرنعدمحم

 المصنع
 استدراك لكن

ظل محمٌد فً المصنع 

 نابمٌ هولكن

 أبٌه عندَ علٌ  لٌس  ليس بيوأ عند  علي  
  َ أن 

  َ 
 علمت أن الٌوم جمٌل توكيد

 مازال أخوه مهاجرسعيدٌ 
مازال 

أخوه سعٌدٌ 

 مهاجرٌ 

 أن سعيداً أخوه مهاجر  توكيد  إن   

 مادام سينجحبكرٌ 
بكر سٌنجح 

 (هومادام )

 مجتهداً 

   

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 : ( ادخل)إّن(أو إحدى أخواتها على الجمل التالٌة وغٌر ماٌلزم 1

 الهواء منعٌش.  ........... ..............    -2. البرد شدٌٌد.  ......................................      1

 . البٌُت جدٌٌد.   .............. - 4العصٌر لذٌذٌ.   ........................                -  3 

 . الباب  مفتوٌح................... - 6            السٌارةُ مسرعةٌ.  .....................       -5 

 .المحل مزدحٌم....................  - 8السمن طازٌج.  ..........................                  - 7 

 .. البنُت لطٌفةٌ.  ..........................10الرجل لوٌي.   ............................            - 9 

 .النحلة نشٌطة ٌ. ......................12.العصفور جمٌٌل. ........................               - 11

 . الولد مطٌٌع.  ..................................14الحافلة لرٌبة ٌ. .........................        - 13 

 التلمٌذ ٌفهم لعل أعرب ما ٌؤتً)أ(  -2س

 الطابر فوق الشجرة.    إن المسرحٌة فصولها ثبلثة.   )ج(   لٌت)ب( 

 أب للتبلمٌذ  المدرس فً المدرسة  كؤن (هــالعامبلن فً المصنع. ) علمت أن )د(

 ( احذف الحرف الناسخ أو الفعل الناسخ واكتب الجملة صحٌحة 3

  أن البلعبات محترمات -لٌس العفو ضعفاً .  -  صار المهندسون متطورٌن . -

 أصبح التبلمٌذ ناجحٌن .  - لٌت الداعٌن منتشرون  -لعل الجو بارد . -

   كان البلعبون ماهرٌن .  -بات الشرطٌان مخلصٌن . -لٌس العمال متطورون  .   -

 اآلتٌة :  ةأ ( أعرب الجمل

 . نــورٌ  إن العلـمَ 

.......................................................................................... 

.......................................................................................... 

 تذسٌبات



 
 
 
 
 
 

 

 ب ( أدخل على الجمل اآلتٌة ) إن ( أو إحدى أخواتها .

 ..........................................................ـ  السٌارتان جدٌدتان 1

 ............................................................حون طٌبون ـ الفبل 2 

 .  ...........................................................ـ التبلمٌذ مجتهدون  3

 ج (  احذف  ) إن ( أو إحدى أخواتها من الجمل اآلتٌة واكتب  الجملة صحٌحة . 

 ..........................................................ـ  إن الفتاتٌن ملتزمتان  1

 ..........................................................ـ  لعل الكتابٌن جدٌدان  2

 .........................................................ـ لٌت العاملٌن متمنون . 3

 ة : أ (  أكمل ما ٌؤتى بخبر جملة اسمٌ

  ــ  لعل الطفــل  ....................

  ــ  إن الفجــر ...................

 ــ لٌت الشمـس ....................

 ب (  حــول الخـبر المفرد إلى خبر جملـة فعلٌــة . 

 .................................................... ــ  إن التصادنا المصرى متوازن

 ...........................................................أن الحك منتصر .ــ عرفت 

 . .................................................................ــ لٌت العاصفة هادبة

 ج ( حول الخبر فى الجمل اآلتٌة إلى خبر  ) مفــرد ( . 

 ............................................................ ــ إن المسلم ٌعمل بإخبلص

  .......................................................ــ لٌت الصحف ٌزداد نشرهــا . 

 .................................................................ــ كؤن السماء تمطــر. 

 



 
 
 
 
 
 

 

 د(أعرب الجمل التالٌة:

 رمز العدالة إن المٌزان -1

............................................................................................ 

............................................................................................ 

........................................................................................... 

........................................................................................... 

 لٌت للمذنبٌن لوال صادلا  -2

........................................................................................... 

........................................................................................... 

........................................................................................... 

........................................................................................... 

........................................................................................... 

 أكمل كل جملة بما هو مطلوب : -

 .                ) خبر جملة اسمٌة (............................* لعل الشارع ..............

 ) خبر مفرد  (             .............................* إن الرٌاضة   ...............

 ........               ) خبر شبه جملة (.............................* لٌت األشجار   ....

 ....   ) خبر جملة فعلٌة .............................* علمت أن الكمبٌوتر  ............

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 ع(مثنى والجمال ر)المبتدأ والخب

 تذكر أن :  

ٌرفع المبتدأ والخبر بالضمة إذا كان كل منهما مفرًدا أو جمع مإن  سالم أو جمع  -

 تكسٌر.

 ٌرفع المبتدأ والخبر باأللف إذا كان كل منهما مثنى  -

 ٌرفع المبتدأ والخبر بالواو إذا كان كل منهما جمع مذكر سالًما.  -

 

 أنواع الخبر

  -تدأ ثبلثة أنواع : خبر المب:  تذكر أن

 وهو ما لٌس جملة وال شبه جملة. :الخبر المفرد -1

 هو الذى ٌكون جملة اسمٌة أو جملة فعلٌة.: الخبر الجملة  -2

 هو الظرف )ظرف الزمان أو المكان ( والجار والمجرور  : الخبر شبه الجملة  -4

 

 

 

 

 تذكر أن 



 
 
 
 
 
 

 

 كان وأخواتها

 تذكر أن :  

الجملة األسمٌة ، فترفع المبتدأ وٌسمى ) اسم  تدخل )كان( أو إحدى أخواتها على -

 كان ( وتنصب الخبر وٌسمى ) خبر كان (

 لٌس( -صار  -بات  -أمسى  -ظل  -أضحى  -من أخوات كان )أصبح  -

 األفعال الناسخة( ) كان وأخواتها : أفعال ماضٌة وتسمى -

 

 أنواع خبر كان وأخواتها
 

ا( وجملة : )اسمٌة أو فعلٌة( وشبه جملة ) ظرفا أو تى خبر كان وأخواتها )مفردؤٌتذكر أن :  

 جاًرا ومجروًرا( 

 المثنى والجمع -المبتدأ والخبر 
 

 ضع خبراً فً المكان الخالً واذكر عبلمة إعرابه : -1س 

 .... ......  )ب( الصادلون ............)أ( الطفبلن ....... 

  )د( المهندسون   .....     )ج( التلمٌذات ........

 ...     .)و( المجتهدون ........   ......     )هـ( المطاران ........

 ضع مبتدأ فً المكان الخالً، واذكر عبلمة إعرابه: -2س

 ج( ........ رحٌمات.)    )أ( ........ ناجحان.  .)ب( ........ نشٌطون. 

 )د( ........ عابدون.)هـ( ........ فاهمات.  )و( ........ محلمتان.



 
 
 
 
 
 

 

 اجعل المبتدأ والخبر فً الجمل اآلتٌة مثنى وبٌن عبلمة إعرابهما: -3س 

 )أ( الجبل كبٌر.   )ب( الخرطوم طوٌل.   

 )ج( الزهرة ناضرة.)د( الحاكم عادل.   

 اجعل المبتدأ والخبر فٌما ٌؤتً جمع مذكر سالما واذكر عبلمة إعرابهما : -4س

 )أ( السابح مسرور )ب( العالم زاهد

 هد فابز.     )د( المإدب محبوب.  )ج( المجت

 اجعل المبتدأ والخبر فٌما ٌؤتً جمع مإن  سالماً واذكر عبلمة إعرابهما: -5س

 )أ( العاملة نشٌطة.   )ب( األم رحٌمة.   

 )ج( المإدبة محبوبة )د( المعلمة مخلصة.   

 المجتهدون فابمون. أعرب الجملة السابمة.    -6س

 لمة مما بٌن الموسٌن :أكمل الجمل اآلتٌة بك -7س

 فابزات(.  -فابزون  -)أ( المجتهدون ........ )فابزان 

 مسرورتان(.  -مسرورون  -)ب( السابحتان ........ )مسرورات 

 متفتحتان(.  -متفتحات  -ج( الزهرات ........ )متفتحون )

 جمع :ثّنِ واجمع جمعًا سالًما الكلمات اآلتٌة ثم أخبر عنها بعد التثنٌة وال -8س 

 الثمرة(. -الفبلح  -الممرضة  -)المهندس 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

 أنواع الخبر

 بٌن نوع الخبر فٌما ٌؤتً : -1س

 )أ( الكتاب جدٌد.  )ب( المراءة مفتاح العلم.

 )ج( الحدٌمة أزهارها ناضرة. .)د( الحر ٌشتد صٌفاً.

 )هـ( العصفور فً العش.)و( الحارس أمام المصنع..

 ٌة، واذكر عبلمة إعرابه:عٌن الخبر فً الجمل اآلت -2س 

 )أ( الشجرة الكبٌرة كثٌرة الثمر.)ب( التبلمٌذ فاهمون للدروس.

 ج( التلمٌذان مجتهدان.)د( المجتهدات ناجحات.) 

 ضع خبراً ظرفا فً المكان الخالً: -3" س 

 ....)ج( المدرس .........    ..)ب( الفاكهة ..............)أ( الكتاب ......

 راً ومجرورا فً المكان الخالً.ضع خبراً جا -4س

 )أ( التبلمٌذ ........  .)ب( الفبلح ........)ج( الثٌاب ........

 هات خبراً جملة اسمٌة لكل مبتدأ -5س

 .......)أ( الرٌاضة .....)ب( األسرة السعٌدة ......)ج( الشمس ........ 

 هات خبراً جملة فعلٌة لكل مبتدأ : -6س 

 ............  . )ب( األزهار ........)ج( الطابرة ...)أ( الهرم األكبر ....

 :() مجاب عنه  عٌن المبتدأ والخبر ونوعه فٌما ٌؤتً  -7س

 )أ( العرب أمة واحدة.     



 
 
 
 
 
 

 

 

 )ب( الصدٌمان المخلصان ال ٌفترلان.   

 

 )ج( الجنود الشجعان ٌنتصرون.    

 

 )د( الفبلحون فً الحمول.    

 

 .   )هـ( الممر ٌنٌر لٌبلً 

 

 )و( النظافة من اإلٌمان.     

 

 )ز( الحك فوق الموة.    

 

 



 
 
 
 
 
 

 

 أعرب ما ٌؤتً : )أ( البلعبان متنافسان.  .)ب( المربٌات مثمفات -8س

 البلعبان : مبتدأ مرفوع وعبلمة رفعه: األلف، ألنه مثنى.

 متنافسان : خبر مرفوع وعبلمة رفعه: األلف، ألنه مثنى.

 لصحٌحة لما بٌن لوسٌن فً الجمل اآلتٌة:اختر اإلجابة ا -11س

 جملة اسمٌة(. -شبه جملة  -)أ( الحجرة )أثاثها مرتب(.خبر المبتدأ : )مفرد 

 جملة فعلٌة(. -جملة اسمٌة  -)ب( الكتب )فً الحمٌبة(.خبر المبتدأ : )شبه جملة 

 جملة فعلٌة(. -مفرد  -)ج( التلمٌذ )ٌكتب الدرس(.خبر المبتدأ : )جملة اسمٌة 

 (.جملة   -مثنى  -: )مفرد  خبر      .( شجعان))د( الجنودالمصرٌون 

 شبه جملة(. -مفرد  -)هـ( المدرس )أمام( التبلمٌذ.خبر المبتدأ : )جملة فعلٌة 

 هات المبتدأ المناسب لكل خبر فٌما ٌلً: -11س

 )أ( ........ فوق الشجرة )ب( ........ حول المدرسة.. 

 د.  . )د( ........ فً الكوب.)ج( ........ خلف الماب

 أعرب الجمل اآلتٌة :  -12س

 )أ( السماء نجومها متؤللبة.   )ب( الطابر فوق الغصن.   

 د( الماء فً الكوب.   )                    )ج( الممر ٌنٌر لٌبلً.  

ل الخبر الجملة إلى مفرد  -13س  مجاب عنه ( (والخبر المفرد إلى جملة -َحّوِ

 ٌنفع صاحبه.   العلم نافٌِع لصاحبه. )ب( الحر شدٌد فً الصٌف. الحر ٌشتد فً الصٌف.  أ( العلم)

 )ج( األم رحٌمة.   األم ترحم صغارها. )د( الممر ٌظهر لٌبلً. الممر ظاِهٌر فً اللٌل.

 



 
 
 
 
 
 

 

 كان وأخواتها
 

 أكمل الجمل اآلتٌة بوضع الخبر المناسب لكان أو إحدى أخواتها مع الضبط بالشكل: -1س

 )أ( صار الكتاب ........)ب( كان البحر ........)ج( أصبح العالَم ........

 )د( لٌس الجو ........)هـ( بات الحارس ........ )و( ظل التلمٌذ ........

 أدخل كان أو إحدى أخواتها على الجمل اآلتٌة واضبط االسم والخبر بالشكل : -2س

 المراءة مفٌدة.  )ج( ........ العلم نافع.    )أ( ........ المصانع كثٌرة.  )ب( ........

 )د( ........ الجهل ضار.  )هـ( ........ الماء ثلج.   )و( ........ الجو بارد   

 امؤل الفراغ باسم كان أو إحدى أخواتها :  -3س

..... )أ( كان ........ جمٌبلً. )ب( صار ........ كبًٌرا.   )ج( ظل ........ ساهًرا.   )د( بات ...

 نابماً.   )هـ( أمسى ........ كثٌفًا.   )و( لٌس ........ كاذبا.

 : صار الطفل رجبل كبٌراً.    ) مجاب عنه(أعرب ما ٌؤتً -4س

 صار : فعل ماٍض من أخوات كان.الطفل: اسم صار مرفوع بالضمة. 

 رجبلً : خبر صار منصوب بالفتحة.كبٌراً : نعت منصوب بالفتحة.   

 ملة اآلتٌة : كان المسافرون متجهٌن إلى المدٌنة.  أعرب الج -5س

 احذف كان وأخواتها من الجمل اآلتٌة ثم اضبطها بالشكل بعد الحذف:  -6س

 )أ( أصبح الورد متفتًحا.  )ب( صار الماء ثلًجا.  .)ج( أمسى الطفُل نابًما.   

 ولونفابزٌن. .)د( ظلت الحرارةُ مرتفعةً. )هـ( أضحى المطاران مسرعٌن.)و( كان المتف

 أعرب ما بٌن الموسٌن.  -7س

 )أ( أصبح )الجٌش( منتصراً )ب( أضحى الزهر )رابع( الجمال.   



 
 
 
 
 
 

 

 ً  ()ج( لٌس المهمل )محبوبا(.      )د( أحب الصدٌك )مخلصا

 )هـ( كان دمحم رجبل )عظٌما(.     )و( أكرمت الضٌف )إكراما(.   

 (ن( )مسرورٌن)ز( ادُع هللا )طلبا( للعفو )ح( صار )السابحو

 أنواع خبر كان وأخواتها

 بٌن نوع خبر كان وأخواتها فً الجمل اآلتٌة :  -1س 

 أ( كان العماد أدٌباً.   )ب( ظلت المطة فوق السطح.   )

 )ج( بات الممر نوره منتشر.   )د( أمسى الكون ٌسبح هللا.   

 عٌن خبر كان وأخواتها فٌما ٌؤتً وبٌن نوعه:  -2س

 واعٌاً.    )ب( أصبحت الشمس ضوإها ساطع. )أ( كان الشعب 

 )ج( بات الكروان ٌغرد.   )د( أمسى المإمنون فً أمان وسبلم 

 ) مجاب عنه (    اجعل ُكبلًّ مما ٌؤتً خبراً لكان أو إحدى أخواتها: -3س 

 شاعراً(. -وجهه مشرق  -ٌمول الحك  -)فً المدرسة 

 ب( َظلَّ العاِلُم ٌمول الحك. )                           )أ( بات الحارس فً المدرسة. 

 )ج( أصبح الفارس وجهه مشرق. )د( صار الطفل شاعراً. 

 ضع فً المكان الخالً خبراً مناسباً لكان وأخواتها مع التنوٌع :  -4س

..)ج( لٌس الغشاش ........   )د( أمسى .....)أ( صار الماء ........   )ب( بات العامل ......

 هـ( كانت الرحمة ........ الملوب.   )....... الغصن.  العصفور .

 امؤل الفراغ بخبر مناسب من بٌن الموسٌن: -5س

 شرحه واضح(. -ممتعة  -ٌنظم المرور  -)فً الحدٌمة 



 
 
 
 
 
 

 

 )ب( أصبحت الرحلة ........   ......)أ( كانت الفاكهة ........

 .......)ج( أمسى الشرطً ........      .    )د( أضحى المدرس 

 أكمل بالمطلوب بٌن الموسٌن:  -6س

 )أ( بات الحارس ........ )خبر جملة فعلٌة(.)ب( أصبح الجو ........ )خبر مفرد(.

 )ج( ظل الجندي ........)خبر جملة اسمٌة(. )د( أمسى المطار ..... )خبر شبه جملة(.

 أعرب ما ٌؤتً:  )أ( أصبح التلمٌذ ٌفهم.    -7س

 ناسخ ٌرفع المبتدأ وٌنصب الخبر. أصبح : فعل ماٍض  -

 التلمٌذ : اسم أصبح مرفوع بالضمة.  -

 ٌفهم : فعل مضارع والفاعل ضمٌر مستتر تمدٌره )هو( والجملة من الفعل والفاعل خبر أصبح.    -

 )ب( كانت المسرحٌة فصولها ثبلثة.   )ج( بات الطابر فوق الشجرة.   

 ظل المدرس فً المدرسة ( هــ)د( أمسى العامبلن فً المصنع.  )

 

 ( أمسى التلمٌذ ٌذاكر) ب أعرب ما ٌؤتً : )أ( بات الممر مضٌباً.  -8س

 )ج( صار الجو أمطاره غزٌرة. 

 صار : فعل ماٍض ناسخ ٌرفع المبتدأ وٌنصب الخبر.  -  

 الجو : اسم صار مرفوع بالضمة.  -

 أمطاره : مبتدأ مرفوع بالضمة والهاء مضاف إلٌه.  -

 .  صارخبر: خبر للمبتدأ )أمطاره( والجملة االسمٌة )أمطاره غزٌرة( غزٌرة -

 

  



 
 
 
 
 
 

 

 إن واخواتها. 

 

 لكَن (  –لٌَت  –لعَل  –كؤنَّ   –أنَّ  –:    ) إنَّ  الحروف  التً تنسخ المبتدأ والخبر ؟ 

( ٌفٌدان التوكٌد لمضمون الجملة،)ك َ )إِنَّ وأَنَّ ( تفؤ ((تفٌد التشبٌه والتوكٌد،)ولكنَّ ٌد االستدراكوالتوكٌد،)لٌت( نَّ

 .  الترجً و )لعل( تفٌد التولع، تفٌد التمنً

 س :  ما عمل هذه الحروف ؟ 

 وٌسمى خبرهاوترفع الخبر  وٌسمى أسمهاج   :  تدخل على الجملة االسمٌة فتنسخ المبتدأ والخبر وتنصب المبتدأ 

لخبر فتنصب المبتدأ وٌسمى اسمها ) اسم إنَّ ( وترفع الخبر تدخل على المبتدأ وا مبنٌة على الفتح حروف ناسخة : لخبلصةا

 .وٌسمى خبرها ) خبر إنَّ (

( علٌها:تنبيه مهم ًً {للمتمٌن  والسٌما إذاكان )شبه جملة( مثال:كموله تعالى: }إن ،ٌتمدم خبر )إنَّ  مفازاً
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متاحـًا فى مصر لكل أبنابها ؛ ألن التعلٌم ضرورى لكل إنسان ، فهو ٌفتح له أبواب  التعلٌم )) أصبح -1

 (( الحٌاةوالرزق والثمافة ،وهذا ٌإدى إلى رفعة الوطن وتمدمه فى كل مجاالت  العمل

 أعرب ما تحته خط فى العبارة السابمة . –أ 

............................................................................................................. 

............................................................................................................. 

 استخرج من العبارة السابمة : –ب 

 مضافا إلٌه ( –ثم بٌن نوعه  –) خبرا لفعل ناسخ 

................................................................................................................ 

 أكمل كل جملة مما ٌؤتى , بما هو مطلوب أمامها : –ج 

 الصدق ..................................     ) خبر جملة فعلٌة ( -1

 الكتاب ..................................      ) خبر جملة اسمٌة ( -2

 ر (   ( صار الجو ...................فى الشتاء    ) خبر لـ ) صا -3

 " الممر مضىء " أدخل على الجملة السابمة ) كان ( , وغٌر ما ٌلزم  –د 

................................................................................................................ 

 السابمة لٌت السبلم محمك فى منطمتنا . عٌن اسم ) لٌت ( وخبرها فى الجملة  -هــ

.............................................................................................................. 

 

 
 قطع حنوية شاملة     

 



 
 
 
 
 
 

 

ة وسٌلة مهمة من وسابل تحمٌك الثمافة والتمدم الحضارى , وعن طرٌك المراءة تتكون المراء)) أصبحت  -2

 –ٌا بنى  –ته , وتكون مكانته فى مجتمعه بممدار ثمافته . فحافظ مفاهٌم اإلنسان ,وٌنمو عمله وتتشكل سلوكٌا

 المستمرة لتنعم بفوابدها الكثٌرة (( المراءة على

 أعرب ما تحته خط فى العبارة السابمة  -أ

................................................................................................................ 

............................................................................................................... 

  -استخرج من العبارة السابمة : -ب

 فعل أمر ( –مضافا إلٌه  –) خبرا لفعل ناسخ , ثم بٌن نوع هذا الخبر 

............................................................................................................... 

  -عٌن خبر الفعل الناسخ فى كل جملة مماٌؤتى , ثم اذكر نوعه : -جـ 

 بات العصفور فوق الشجرة . ............................................................. -1

 ............................................................أصبح السفر مرٌحا           .. -2

 صار األوالد ٌلعبون فىالنوادى .......................................................... -3

 " صار األوالد ٌلعبون فىالنوادى " –د 

 احذف الفعل ) صار( , واكتب الجملة صحٌحة , مع الضبط بالشكل 

..................................................................................................... 

 " المصرى محب لوطنه " -هـ 

 اجعل الجملة السابمة للمثنى المذكر مرة , ولجمع المذكر مرة أخرى , وغٌر ما ٌلزم . -

........................................................................................................... 

............................................................................................................. 



 
 
 
 
 
 

 

 رالبحعصب الحٌاة , ٌحتاج إلٌه اإلنسان والحٌوان والنبات والطٌور , وكل كابن حى ّ , فمن  الماء ) -3

نحصل على السمن بؤنواعه , وعلى وجه المٌاه فى المحٌطات والبحر تسٌر السفن حاملة الناس والبضابع . 

 فسبحان هللا الذى خلك لنا كل شىء لمنفعتنا (

 أعرب ما تحته خط فى العبارة السابمة -أ

.......................................................................................................... 

 .......................................................................................................... 

 استخرج من العبارة السابمة : -ب

 مضافا إلٌه ( –) خبرا لمبتدأ , وبٌن نوعه 

......................................................................................................... 

 عٌن الخبر وبٌن نوعه , فى كل جملة من الجمل اآلتٌة : -جـ 

 ………………………………الممر ٌضىء الدنٌا لٌبل   -1

 …………………………………..الكتب فوق المكتب  -2

 ……………………………….صارت السماء صافٌة  -3

 ……………………………أصبح الشجر ثمره ناضج  -4

 )) الشجر مورق ((  -د

 أدخل على الجملة السابمة الفعل ) صار ( , وغٌر ما ٌلزم

 ....................................................................................................... 

 )) الفبلح النشٌط إنتاجه كثٌر (( -هـ 

 الجمله صحٌحة فى كل حاله ثن , واجمع كلمة ) الفبلح ( , واكتب 

........................................................................................................ 

........................................................................................................ 



 
 
 
 
 
 

 

ثة تهتم بؤبنابها , تعودهم العمل المتمن وتشجعهم على االبتكار حتى ال ٌضٌع أمل األمة الحدٌ المدرسة) إن  -4

 فى بناء مستمبل أفضل (أمبلفى أبنابها  لمد أصبح تبلمٌذنا هم الغرس الذى نغرسه كل ٌوم لٌنمو 

 أعرب ما تحته خط فى المطعة السابمة  –أ 

...................................................................................................... 

..................................................................................................... 

 استخرج من المطعة السابمة ما ٌؤتى : -ب

 ..................................خبرا لناسخ وبٌن نوعه  .................................. -1

 فعبل ناسخا وبٌن اسمه وعبلمة إعرابه ................................................. -2

 فعبل مضارعا منصوبا ....................................................................... -3

 )) أبناء مصر متفولون (( -جـ 

 بر المفرد جملة وغٌر ما ٌلزم اجعل الخ -

....................................................................................................... 

وممابلة زمبلبهم، دخل  المدرسةا بذهابهم إلى شدٌدً  اـً التبلمٌذفرحالدراسى  الجدٌد وفرح العام) بدأ  -5

بنظام التبلمٌذ ونشاطهم ولال لهم: اجتهدوا فالعلم أساس التمدم ولٌس  مسروراالمدرس الفصل مبتسما وكان 

 المجتهدٌن، والمجد دابما ٌحافظ على ولته.( المثابرٌنالتفوق ٌصعب على 

 أعرب ما تحته خط -أ

............................................................................................... 

............................................................................................... 

............................................................................................... 

.............................................................................................. 

.............................................................................................. 

............................................................................................... 



 
 
 
 
 
 

 

 استخرج من المطعة : -ب

 ....................................................... لمبتدأ واذكر نوعه ا جملةخبرً  -1 

 .................................................................... ا مفردا لناسخخبرً  -2

 ..................................................... ا جملة لناسخ واذكر نوعهاخبرً  -3 

 ............................................................................... اعبل أمرً ف -4

 احذف الناسخ واكتب الجملة مضبوطة: -جـ    

 .............................................................صار التبلمٌذ مسرورٌن  -1

 ..........................................................ظل الفلسطٌنٌون مكافحٌن. -2

 -اجعل الجملة التالٌة للمثنى المذكر والجمع بنوعٌه :-د

 أصبح العامل نشٌطا.       

........................................................................................... 

 فٌما ٌؤتى: تخٌر اإلجابة الصحٌحة من بٌن الموسٌن  -1

 مضاف إلٌه(–خبر  -)مبتدأ  "    كلمة معلمون "مخلصون  معلمونفً مدرسة التموي -ا

 جملة فعلٌة( -جملة اسمٌة –بات العلماء ساهرٌن خبر الفعل الناسخ ) مفرد  -ب

 صارت فلسطٌن المجاهدة تحتاج إلى تعاون وإخبلص من العرب -ج

 مفرد( –شبة جملة  –ٌه جملة فعل –خبر الفعل الناسخ ) جملة اسمٌة 

 أكمل بحسب ما هو موجود بٌن الموسٌن ::: -2

 المإمن خاشع هلل ) ما نوع الخبر فى كل جملة؟( -المإمن ٌخشع هلل -أ

 األغنٌاء كالفمراء )ادخل الناسخ المناسب مع الضبط( -ب

 التبلمٌذ متفولون ) اكتب الجملة مضبوطة بعد إدخال أصبح( -جـ

 اومٌن االحتبلل )احذف الناسخ واكتب الجملة مضبوطة(ظل العرالٌون مم -د 



 
 
 
 
 
 

 

 األبحا ولٌست  لدرهاتتمسن بها حتى ٌرتفع  األمم،وجمٌع  الحٌاةمن ضرورٌات  المعرفةأصبحت )) -6

 الناس( لكلالعلمٌة مفٌدة لمن ٌموم بها فمط بل صارت فوابدها عامة 

 استخرج من المطعة:  -أ

 .................................................................خبرا شبه جملة لناسخ   -1

 ........................................................ خبرا جملة لناسخ واذكر نوعها -2 

 .................................................................خبرا لمبتدأ واذكر نوعه -3

 ........................................................................ خخبرا مفردا لناس -4

 ................................................................................ مضافا إلٌه -5

 أعرب ما تحته خط -ب

............................................................................................... 

............................................................................................... 

............................................................................................... 

.............................................................................................. 

.............................................................................................. 

............................................................................................... 

 ختر اإلجابة الصحٌحة من بٌن الموسٌن ا -جـ

 شبه جملة( -جملة –كان فً الفصل تلمٌذ. نوع الخبر)مفرد  -1

 شبه جملة ( –جملة فعلٌة  –خبر المبتدأ ) جملة اسمٌة  أفضالها كثٌرةالمدرسة  -2

 العمال المخلصون محبوبون أدخل على الجملة السابمة )ظل( مرة و)إن(مرة أخرى ثم اكتب الجملة -د

 مضبوطة.

..................................................................................................... 

...................................................................................................... 



 
 
 
 
 
 

 

الهامدة إلى  األرضفراء جنات خضراء وتحولت )ازدهرت النهضة الزراعٌة فصارت األرض الص -7

 والثمار( الزروعتدب فٌها الحٌاة لتخرج لنا  أرض

 استخرج من العبارة السابمة ما ٌؤتى: -أ

 .......................................................................... مفعوال به -1 

 ....................................... فعبل من أخوات كان واذكر اسمه وخبره -2

 أعرب ما تحته خط  فى العبارة السابمة -ب

............................................................................................... 

............................................................................................... 

............................................................................................... 

 أكمل بالمطلوب بٌن الموسٌن فٌما ٌلى:  -جـ 

 ....)خبر جملة فعلٌة(.......................المراءة... -1

 ....) خبر مفرد(.............أمسى الحارسان..... -2

 .......) مفعول مطلك مإكد لفعله(...............اجتهد العمال... -3

 ......هلل ) مفعول ألجله(............ٌصلى المسلمون....-4

الحك كسوال  المصرىببلدهم فلٌس  مستمبلرخٌص وغال من أجل  كل)أبناء مصر المخلصون ٌمدمون   -8

 (الزمنذلن على مر  ٌخالتاروممدام ، ولد أكد  جرئأو جبانا، ألنه بطبعه 

 أعرب ما تحته خط-أ

............................................................................................... 

............................................................................................... 

............................................................................................... 

.............................................................................................. 

.............................................................................................. 



 
 
 
 
 
 

 

 استخرج من العبارة السابمة: -ب

 .....................................................................خبر لفعل ناسخ    -1

 ..........................................................مبتدأ واذكر عبلمة إعرابه  -2

 ............................................................ خبرا لمبتدأ وبٌن نوعه. -3

 ...................................................... خبرا لحرف ناسخ وبٌن نوعه -4

 أجب بالمطلوب فٌما ٌؤتى:-جـ 

 اجعل المبتدأ فى هذه الجملة للمثنى المإن  -1 

 )المصرىاألصلى مخلص(

.......................................................................................... 

 أدخل )أصبح( ثم)إن( على الجملة اآلتٌة ثم اكتبها صحٌحة -2

 ) المخلصون لببلدهم مضحون من أجلها(

............................................................................................ 

........................................................................................... 

 

 اجعل الخبر فٌما ٌؤتى جملة ثم اكتبها صحٌحة:  -3

 ) التلمٌذ الذكى مجتهد دابما(

........................................................................................... 

 تٌة بخبر مفرد : المصرٌون............أكمل الجملة اآل -5

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

 (ٌمدرهمالوطنولراءة الكتب المٌمة ، ولذلن  المكتبات، وٌحرصون على زٌارة ٌهتمالمثمفونبالمراءة)   -9

 أ( أعرب ما تحته خط فى العبارة السابمة

............................................................................................... 

............................................................................................... 

............................................................................................... 

.............................................................................................. 

.............................................................................................. 

 ب(استخرج من العبارة السابمة 

 ............................................... جمع مذكر سالم  

 ................................................جمع مإن  سالم 

 ................................. فعبل ناسخا واذكر نوع خبره

 

 جـ( لرأ التلمٌذ كتابا جدٌدا

 ثن الجملة السابمة وغٌر ما ٌلزم. 

.......................................................................................... 

............................................................................................. 

 د(أعد كتابة الجمل اآلتٌة مع تصوٌب الخطؤ إن وجد :

 ..............................................................ما الذى رسم الصورة؟   -1

 .............................................................. غرس الرجل شجرتان. -2

 ..............................................................إن التلمٌذان نشٌطان    -3

 .............................................................. تكرم المدرسة الفابزان -4



 
 
 
 
 
 

 

 السفرفً تطور سرٌع ولد تعددت هذه الوسابل فً عصرنا الحدٌ  ,ولد صار  المواصبلتإن وسابل )) -10

على المواصلة محافظا . فٌا بنً : كن  اإلنسانعلى راحة  حرصابتطوٌر هذه الوسابل  العلماءسهبل ولد اهتم 

 .((التً تركبها

 : استخرج من المطعة   -

 ................خبًرا لحرف ناسخ ....................... وبٌن نوعه : .

 خبًرا لفعل ناسخ: ........................................ وبٌن نوعه: ....................................  -

 

 أمؤل الفراغ بما هو مطلوب بٌن الموسٌن : -3

 إن .................. متعاونان                       ) اسم إن (  -

 ......................            ) خبر جملة اسمٌة ( أمسً العاملون .... -

 أعرب ما فوق الخط -4

............................................................................................... 

............................................................................................... 

............................................................................................... 

.............................................................................................. 

.............................................................................................. 

............................................................................................... 

 البحر مرتفع األمواج

 حول الخبر المفرد إلً جملة وغٌر ما ٌلزم    

................................................................................................. 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

 أدخل كان مرة وإن مرة أخرى علً الجملة التالٌة واكتبها صحٌحة: -5

 خالد مشارن فً مشروع التشجٌر

................................................................................................ 

................................................................................................. 

 بلدي بٌبة نمٌة جمٌلة -6

 حول الخبر المفرد إلً خبر جملة مرة وشبه جملة مرة أخرى     

....................................................................................................... 

........................................................................................................ 

 مفعوال مطلما فً جملة ومفعوال ألجله فً جملة أخرى (( إجبلال)) اجعل كلمة -7

........................................................................................................ 

....................................................................................................... 

 اجعل الخبر فً الجملة التالٌة جملة مرة وشبه جملة مرة أخرى: -8

 أعبلم مصر مرفرفة فً كل مكان

.................................................................................................. 

.................................................................................................. 

 ضع كلمة مواطنة فً ثبل  جمل بحٌ  تكون مرفوعة مرة ومنصوبة مرة ومجرورة مرة. -9

........................................................................................................ 

........................................................................................................ 

........................................................................................................ 

 



 
 
 
 
 
 

 

مىً في  رغبتطزيمٍا َاضح , َلذ َضح نىا انزسُل ) ص( ٌذا انطزيك تُضيحاً مبيىاً ,  انجىت)) -11

مهحت  ضزَرةحصُنىا عهي أعهي انذرجاث , فيا مسهمُن أطيعُا هللا َرسُنً , فمذ أصبح انزجُع إنى هللا 

 ((  في سمه مهئ بانشٍُاث َانذوُب

 أ ( أعرب ما فوق  الخط فً العبارة السابمة  .  

............................................................................................... 

............................................................................................... 

............................................................................................... 

ب( استخرج من العبارة السابمة: "خبراً لمبتدأ وبٌن نوعه  ــ اسماً لناسخ  ــ مفعوالً ألجله  ــ مفعوالً مطلماً 

 "  -لٌهإوبٌن نوعه , مضافاً 

.............................................................................................................. 

.............................................................................................................. 

 ن فً ألوالهم . ون متحدٌالمسلم إنجـ ( 

 ٌحة  . الناسخ واكتب الجملة صح الحرف  احذف

............................................................................................................. 

 د ( هات المطلوب مما بٌن الموسٌن: 

 )خبر شبة جملة(  ……….. خبر جملة فعلٌة (        ــ إن الطابر ……….. ) المسلمون   -

 )خبز جمهت اسميت(………… ز مفزد (            ــ  انفستان خب……… ) صار انالعبُن   -
 

 فً خلك جٌل ٌساٌر  رغبة ، المتعلمٌنعظٌمة ؛ لذلن ٌحرص المسبولون على رعاٌة  أثارهالعلم ))-12

 ((الحٌاة العصرٌة مساٌرة صحٌحة 

 أعرب ما تحته خط .  -1
............................................................................................... 

............................................................................................... 



 
 
 
 
 
 

 

 استخرج من المطعة ما ٌلى : -2
 .........................................................مفعوالًمطلمًا ، و بٌن نوعه -أ

 ................................................................ و بٌن نوعه .خبًرا ،  -ب 

 .........................................................................وأعربه  فاعبلً  -جـ

 أكمل كما هو مطلوب بٌن الموسٌن :  -3
 فعلٌة ((أ. األمطار  ................             )) خبر جملة 

 ب. الكوب .................             )) خبر شبه جملة ((

 جـ. نمرأ الكتب ....... فً زٌادة المعرفة .   )) مفعوالً ألجله ((

إلً وسابل اتصال إال فً حدود المستطاع ، ولكن  حاجةبسٌطة ولم تكن البشرٌة فً  الحٌاةكانت ))  -13

وصار الناس منشغلٌن بما ٌفعلون ...  هكذا أصبح كل منا ٌحتاج   ةمعمدمع تطور الحٌاة أصبحت األمور 

 (( أن ٌتعلم كٌفٌة التعامل مع وسابل االتصال المعاصرة

 أ ( أعرب ما تحته خط 

............................................................................................... 

............................................................................................... 

............................................................................................... 

 ب ( استخرج من المطعة السابمة ما ٌلً 

 لناسخ وبٌن نوعه (  اإلٌه ، خبر امضاف ) 

............................................................................................................ 

 عالمهندس المصري بار لٌت ج( 

 اجعل العبارة للمثنً المذكر وغٌر ما ٌلزم 

.......................................................................................................... 

 



 
 
 
 
 
 

 

 د( ضع مكان النمط ما هو مطلوب أمامه  

 الطالب ..........   )خبر جملة فعلٌة (  -2الشجرة .........   ) خبر جملة اسمٌة (            -1

 والمعرفة " المراءةإلٌها  حبا فً  التبلمٌذ مكان هادئ جمٌل،ٌذهب المكتبة " -14

 )أ( أعرب ما تحته خط 

............................................................................................... 

............................................................................................... 

............................................................................................... 

 )ب( استخرج من العبارة السابمة

 الما لمرٌة ( –الما شمسٌة  –مفعوال ألجله  -) خبرا وبٌن نوعه. 

............................................................................................................ 

............................................................................................................ 

 -)ج( أكمل كل جملة بما هو مطلوب بٌن الموسٌن :

 الشمس....................................................                        ) خبر جملة اسمٌة ( – 1 

 ...................................                      ) خبر جملة فعلٌة (المعلم ...................... -2 

 الكتب .....................................................                         ) خبر شبه جملة ( – 3 

على صحتكم ؛  –النٌلناء ٌا أب –الحٌاة ؛ ألنها تعٌن اإلنسان على العمل , فحافظوا  عنوان)) الصحة  -15

 األمم , فما أجمل المحافظة على الصحة ! (( ممدمةحتى تكونوا فى

 أ / استخرج من العبارة السابمة : 

 أسلوب تعجب واضبطه بالشكل ( –خبرا لحرف ناسخ وبٌن نوعه  –) خبرا لفعل ناسخ , ثم بٌن نوعه 

..................................................................................................................... 

 



 
 
 
 
 
 

 

 ب/ أعرب ما تحته خط فىالعباة السابمة 

..................................................................................................................... 

..................................................................................................................... 

..................................................................................................................... 

 ج/ أكمل كل جملة مما ٌؤتى بالمطلوب أمامها :

 ......................................      ) خبر جملة اسمٌة (المإمن .. -1

 األمهات .......................................      ) خبر مفرد   ( -2

 إن البلعب ...................................       ) خبر ) إن ( شبه جملة ( -3

 جملة صحٌحة د/)) إنكم ناجحون (( :احذف الناسخ , واكتب ال

..................................................................................................................... 

 هـ/ )) المإمنون المخلصون محبوبون من هللا والناس (( :

 لزم أدخل على الجملة السابمة فعبل ناسخا مرة , وحرفا ناسخا مرة أخرى , وغٌر ما ٌ

..................................................................................................................... 

 السإال الثانى

 أجب بالمطلوب فٌما ٌؤتى :

 )) لعل مشجعى كرة المدم ملتزمون (( : احذف ) لعل ( , ثم اكتب الجملة صحٌحة  -1

  ..................................................................................................................... 

 )) إن المعلم مهتم بعمله (( -2

 اجعل اسم )إن ( فى الجملة السابمة لجمع المذكر السالم , وغٌر ما ٌلزم تغٌٌره                   

................................................................................................................. 

 كتب التلمٌذ .........................   ) أكمل بمفعول به ( -3

 



 
 
 
 
 
 

 

 وضح نوع خبر الفعل الناسخ فى جملة مما ٌؤتى :  -4

 ......................................ظل البستانى ٌعن بالحدٌمة ............................................... -

 صار البستانى معتنٌا بالحدٌمة ................................................................................ -

 أمسى البستانى بٌن أزهار الحدٌمة ............................................... -

لغٌرهم , ومسٌرة العلم أجزاإها  موصولة ومستمرة , وال  لطرٌكرجال مهدوا ا السابمون العلماء )) -16

,وأصبح العلماء المعاصرون ٌمرون ذلن . فٌا طبلب العلم علٌكم أن تحبوا العلم  لدٌم جدٌد إال وله بداٌة من

 مثلهم ,إن التشبه بالرجال فبلح((

 أعرب ما تحته خط فى المطعة السابمة  -أ

..................................................................................................................... 

..................................................................................................................... 

..................................................................................................................... 

 استخرج منها ما ٌؤتى : -ب

 خبرا لفعل ناسخ , وبٌن نوعه( –) خبرا لمبتدأ , وبٌن نوع الخبر 

..................................................................................................................... 

 )) الفبلحون صابرون (( أدخل على الجملة السابمة فعبل ناسخا ,واكتب الجملة صحٌحة  -ج

..................................................................................................................... 

أن ٌفهم لول محدثه.فما أعظم االختراعات  األصمفصار المكفوف لاربـًا ,واستطاع تمدم كثٌرا , العلم ))  -17

 الحدٌثة ! وٌا أبناء الوطن :إن العالم الٌوم متجه إلى العلم ؛ لتحمٌك الخٌر , والتمدم ((

 أعرب ما تحته خط فى الفمرة السابمة  -أ

..................................................................................................................... 

..................................................................................................................... 

 استخرج منها ما ٌؤتى : -ب



 
 
 
 
 
 

 

 (خبرا لفعل ناسخ , وبٌن نوعه  –) خبرا جملة ,وبٌن نوعها 

..................................................................................................................... 

 )) صار المكفوف لاربا (( احذف الفعل الناسخ )صار (, واكتب الجملة صحٌحة . -ج

..................................................................................................................... 

 )) المهندس المصرى بارع (( اجعل الجملة للمثنى المذكر , وجمعه , وغٌر ما ٌلزم . -د

..................................................................................................................... 

النٌل إلى  مٌاهووصلت حمٌمة  ٌبشر بالخٌر والرخاء , ولد أصبح الحلم لمستمبل)) ٌا شباب  مصر : إن ا -18

 سٌناء . فما أسعد الجٌل المادم !((

 أعرب ما تحته خط فى العبارة السابمة  -أ

..................................................................................................................... 

..................................................................................................................... 

..................................................................................................................... 

 استخرج من العبارة السابمة : -ب

 خبرا لــ } إن { , ثم اكتب الجملة صحٌحة . –) اسما لـ} أصبح { 

.................................................................................................................... 

من رموز حٌاتنا ؛ رمزا , ولد أصبح الخٌر  التكافلالبشرٌة  إلى  طرٌك الخٌر)) ٌا فاعل الخٌر : إن  -19

 حتى ٌعٌش المواطنون سعداء . وما أجمل التراحم بٌن الناس سعٌا لحٌاة أفضل ! ((

 أعرب ما تحته خط فى العبارة السابمة  -أ

..................................................................................................................... 

..................................................................................................................... 

 



 
 
 
 
 
 

 

 استخرج من العبارة ما ٌؤتى : -ب

 جمع مذكر سالم , وأعربه ( –جارا ومجرورا  –) اسما لفعل ناسخ , واضبطه 

..................................................................................................................... 

)) أضحى الخٌر طرٌك البشرٌة إلى التكافل (( :ضع ) إن ( بدال من ) أضحى ( , واضبط اسم )إن(  -ج

 وخبرها 

..................................................................................................................... 

)) ٌا أبناء مصر : إن العلم سبلح لوى , ال نستطٌع لهره فى معركة التمدم والرخاء , والدول المتمدمة  -21

 . فما أعظم العلم الذى ٌحمك الرخاء (( لمجاالتبالعلوم فى شتى امهتمة أصبحت 

 ما تحته خط فى الفمرة السابمة أعرب -أ

 ..................................................................................................................... 

 استخرج من الفمرة السابمة ما ٌلى -ب

 ) خبرا لحرف ناسخ , وبٌن نوعه (

..................................................................................................................... 

 أكمل مكان النمط بما هو مطلوب بٌن الموسٌن : -ج

 إن الكتاب ...............................    خبر شبه جملة  -

 لٌت االبن ...............................    خبر جملة فعلٌة  -

لكم  التارٌخهللا فى أرضه , ٌشهد  جنة اء الوطن : ما أجمل ببلدكم ! وما أعظم تارٌخكم ! بلدكم)) ٌا أبن -21

 والتفوق (( لسبكبا

 اضبط الكلمات التى تحتها خط , وبٌن سبب الضبط . -أ

.................................................................................................................. 

.................................................................................................................. 

.................................................................................................................. 



 
 
 
 
 
 

 

 ن العبارة : ) أسلوب تعجب (استخرج م -ب

................................................................................................................ 

 ضع المطلوب مكان النمط : -ج

 ٌة (إن التارٌخ ........................... لكم بالسبك              )خبرا لـــ ) إن ( جملة فعل -

 إن الجنة ............................. ألدام  األمهات           ) خبرا لـــ ) إن ( شبه جملة (  -

 )) المصرٌون مخلصون (( أدخل على هذه الجملة ) إن ( مرة و ) كان ( مرة أخرى , وغٌر ما ٌلزم  -د

.................................................................................................................. 

................................................................................................................. 

الدابم بٌن الشعب والحكومة , ولو حد  هذا لصارت مصر من ألوى لتعاون )) ما أشد حاجتنا إلى ا -22

 ٌؤمرنا بالتعاون ,فاحرصوا علٌه ٌا أبناء وطنى األوفٌاء((هللا ألمم . إن ا

 أعرب ما تحته خط فى العبارة السابمة . -أ

.................................................................................................................. 

................................................................................................................. 

 استخرج من العبارة السابمة ما ٌلى : -ب

 خبرا لحرف ناسخ , وبٌن نوع هذا الخبر ( –فعبل من أخوات ) كان ( , واذكر اسمه  –) مضافا إلٌه 

.................................................................................................................. 

 )) صارت مصر من ألوى األمم (( اجعل خبر ) صار ( خبرا مفردا , وغٌر ما ٌلزم  -ج

................................................................................................................... 

 )) كؤن الصدٌمٌن أخوان شمٌمان (( احذف ) كؤن ( , ثم اكتب الجملة صحٌحة بعد الحذف  -د

.................................................................................................................. 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

 أكمل بما هو مطلوب أمام العبارة  -هـ 

 .........متعاونان         ) اسم ) إن (( إن ........... -

 أمسى  البلعبون ..............         ) خبر جملة اسمٌة ( -

 )) المعلمان المخلصان محبوبان (( : أدخل على الجملة السابمة حرفا ناسخا , وغٌر ما ٌلزم  -و

.................................................................................................................... 

 اللغة)) عاش ) عباس العماد ( محبا للعلم والعلماء والكتاب , ثم رحل عنا بعد أن دافع بملمه وفكره عن  -23

ٌعرفون فضله . فٌا طالب العلم ابذل  الناسعظٌما , حبا لها , حتى صار مشهورا . ولٌت  دفاعاالعربٌة 

 ٌصا على أن تكون مثله . فما أعظم ) العماد ( !فهو رمز التفوق ((الجهد , وكن حر

 تخٌر افجابة الصحٌحة لما ٌؤتى مما بٌن الموسٌن : -أ

 مفعول به ( –مجرور بحرف جر  –) اللغة ( : مجرورة ؛ ألنها :    ) مضاف إلٌه  -

 مفعول مطلك ( –مفعول ألجله  –) دفاعا ( : منصوبة ؛ ألنها :   ) مفعول به  -

 مفعول ألجله  ( –اسم ) لٌت (  –) الناس ( : منصوبة ؛ ألنها :  ) مفعول به  -

 استخرج من المطعة  السابمة  ما ٌؤتى : -ب

 مفعوال ألجله ( –فعل أمر  –) خبرا لفعل ناسخ 

................................................................................................................ 

 )) الطالبان نشٌطان (( : أدخل على الجملة السابمة ) صار ( , وغٌر ما ٌلزم  -ج

..................................................................................................................... 

المواصبلت الحدٌثة , عبر األلمار  وسابل أن تمدمت العالم , بعد أرجاء مٌسوًرا بٌن تصال)) أصبح اال -24

 الصناعٌة التى تجوب    الفضاء . فما أعظم العلم ! ٌا جٌل الحاضر والمستمبل ((

 أعرب ما تحته خط فى العبارة السابمة . -أ

.............................................................................................................. 

 استخرج منها ما ٌؤتى : -ب

 مضافا إلٌه ( –) خبرا لفعل ناسخ , وبٌن نوعه 



 
 
 
 
 
 

 

 )) العالم ممدر من الدولة (( أدخل على الجملة السابمة فعبل ناسخا , وغٌر ما ٌلزم  -ج

..................................................................................................................... 

الشرطة ٌحرسون  رجالوالنظام فى الوطن , وإن  األمن)) ما أعظم رجال الشرطة ! فهم ٌحفظون  -25

, وهم ٌوفرون األمن للناس متحملٌن كل الصعاب تحمبل كبٌرا ,فٌا  الدولةالمتاجر والمنازل ,وكل مرافك 

 ((أبناء الوطن , ساعدوا رجال الشرطة فى عملهم 

 أعرب الكلمات التى تحتها خط فى العبارة السابمة  -أ

.................................................................................................................. 

................................................................................................................. 

................................................................................................................. 

 استخرج من العبارة السابمة : -ب

 أسلوب تعجب ( –) خبرا لحرف ناسخ , وبٌن نوعه 

.................................................................................................................. 

 )) صار المصرٌون متمدمٌن فى الصناعة (( -ج

 ضع حرفا ناسخا بدال من ) صار( , واكتب الجملة صحٌحة  -

................................................................................................................. 

جمٌل ؛ ألنها تكسب المكان بهجة , وتجعل الفرد ٌمبل على العمل فى جد ونشاط , فٌا  شىء)) النظافة -26

 كل مصرى , تمسن بها , فما أجمل النظافة مظهرا !((

 أعرب ما تحته خط فى العبارة السابمة  -أ

................................................................................................................. 

 استخرج من العبارة السابمة ما ٌلى : -ب

 خبرا لحرف ناسخ , واذكر نوعه ( –) أسلوب تعجب 

................................................................................................................... 



 
 
 
 
 
 

 

 )) المصرٌون محبون وطنهم (( -ج

 أدخل على هذه الجملة ) إن ( مرة , و ) ظل ( مرة أخرى , وغٌر ما ٌلزم  -

................................................................................................................. 

 موسٌن فٌما ٌؤتى :أكمل الفراغ بما هو مطلوب مما بٌن ال -د

 ٌزرع ......................... األرض        ) فاعل ( -

 ....................فابزان بالجابزة           ) مثنى مناسب ( -

 ,فؤلرأ فٌه درس (( موجودافٌما تحته خط فى التعبٌر اآلتى خطؤ نحوى , صوبه :)) لٌت الكتاب  -هـ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


